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 2 . یسهمانتحایس يلچايلوا 99
 `` ما همش هم اه فا ماه اف همکف اف اف مع هد اه اف ته افشا افص تفف ته فر ته هر

 ردقوا هارو یدمش .ردقوب یاداع ههالا فقو .یدلکع انعو مر بولوا

 زک هسرابوق یسهعلف فصن كردنکسا دس ر یک هژیق هدبودنآ فرصم

 هژدف SE ردبا البتسا هدو هسرل ا هلق الوف یهژف نمشد . رداطخ

 ا اال وا - اردا ا قاملقوت هنراتشابت
 هاشدا» هکرایدید یرلاغآ قاجرا یدب . یدروص هيد مدیا هناآ مظعاردص
 .قدلآ ماقتنا ندنمشد بودبا فرص رکسع هنیزخ ردقو نوسسلوا غاص
 - هنسهعلق هژینق بول آ یتامهم راسو هناخبج كن هءلق ناه .نوسلوا هلون هدو

 هاوه یلوک بودیا بارخ هلبا ناشفخزود شتآ ینشبط یاو .لمردنوک
 هدمن . یدقح یلاہ كب اما . یدلدا ارجا یراربدن لام . ؛!هروواص

 انب كنمشد بودبا ثکم كرلک ههژیق هدنوک ییا هلرکسع مظعاردص

 فلطع هریهطتو ریمعت یرارب ینیدر دلوطو ناسکی هليا كاخ یروباط ییدتبا
 بودا مکحتسمو ناتم یخد ینشوراو هعلق مان قلقارپوط هدعب .یدتا نانع

 ناکبو ییغوا نرزو یاب نمشد عج . یدلبا هرواشم هلی رارابتخا ییناعع

 كباخ یارک دمحم نا لوا نوا كتا بابو بارخ ینراتالو یلغوا
 ناوید مظعاردص یناطلس یارک د محا راکش ودع رالاسس یدنجرا دنزرف

 ر هننک او یاورسخ هغانوا رب هنشاب هدقدلوا رضاح بودغاح هب یهاشداب

 ءانووالسیا ۰ یلغوا ناکب ۰ ییغوا نیرز بولیریدک یناطلس ُهجابل رومس
 رومأم کما تراغو بهن یاتسناورخ و قورب ادنارپ ء ابلاغ « هسمن

 رومأم هرفس یلنیریش «یلروصنم و یساغآ یلایو یرانات قاجوب هلج .یداوا
 4 هسودزا مظع رادص  هلرکسع كس زوتوا هدازناخ قجا بولوا
 تآ كسزوب هرک یا ران كب یدب زوتوا .یدتنا تمینغ یعال-ا یودرا
 شاپ رس یراو رابات را تلاص ید رقح هدن راف دل وا هدامآ هلا

 . مدلاق هزوط بولوا

  قوص هلدلج یا



 ۵:۳ بایغاز 1۹

  IESE KDE NIE SDE SIE DIESER)رک  SIE NIE NIE eM NI NIE RIDERS IEی2ک یک یو رک 92۲

 , .رایدایا ریسا بوراقیچ هفرط یرب ندنراچاص ینکیب هجو لتق ینمیک كرهشیتب
 .رایدقیچ هرشط كرهزوب هنیرلشاب یدنک یخد یراروانش نمشد یلتوق ضعب
 كيب هليا رلکفوت نایلاد یلیوب نوزوا رلیزاغ مز. نالوا هدفرط یرب اما
 هنلوا صالخ بودبا ثاروانش هدوص بوتآ ندلیتف رب یراکررپ كنفوت

 هد هر ندنبرض روشروق اروم رهن هکرایدروا نوشروق هلیوا هنمشد ناالاج
 یدلوا قرغ یسهلمج كنمشد نیب نوشروف بوبانباق هلیوا هسرانباق هج وص .

 ریس یغاشا هلیرانکو ص دانات نکردیک بوقآ یغاشآ هلا وص نمشد كيب هج
 اروم . رایدالاقا ربسا ردو كس "ید بورد هدوص هلا راو بودا

 كنهعلف هنمشد نالاق هدئرتح تاق تاق هدنرانک رهن هدفرط یشراق كنسرپن

  ۰رایادحرس اما .رایدتکهنیراراوبلاراد یس هجنلبروا ندرب نوط هراپ
 هعلف ادخ دم ما هحش .«یدراریاس ندن رابل دحرس یدنک یرضو حتفو

 .رایدسا شون تداهش ماح مدا زو ید كس جوا ندنانغ اما یدلوا حف

 نمشدزواجتم یکیب شب .رایدلاق ماکانو حورج نمراتیکس زواجتم کیبییا
 عامسا هلهجو وش ندارسا ضم . یدلاق هدنلا راتات بولوا یجنز درسا

 .یدلوا ریسایس زوقط .یدلوا زم ابتسرخ كم یدبنوا هدکنحوو :مدسا

 «یدا یغزا ناکسیه یرب .یغوا نرز یرب . یدلوا دم ناد وق یدب

 یرلوارکسع .یرلاسلکرهتخم دیفم .قود یرازابو وشراح هلغلوا یی هعلقوب

 قحدارغل ) كنمشد فرط یراق كنهعلق . راو یسوق رب هنفرط ژنو (

 جوا یرادام اراد كنهعلق .ردبتالو (ایروم هکم) هلبراعلق (انروط هقج)و

 ویوق . ردراو یسویوق وص رب هدنرب هتروا بولوا مدا زو یدب كيب
 یدراو یملع اربع ر الطم هلا نوتلا هرزوا هق هتحم هر دنش يهدنرزوا

 ندنسهعلق هبرت نالوا نوفدم یحراوج و اضعا كناخ ناماس ینوب کم

 فرش بر هلرهردنوکهنسهبرت هنب بوراقبچ یملعو ماظعا ریزو .راشمربشآ
 هعلق یی و هدعن . یدّسا دا ینکب یوجم هلا یکب جاہم هریمعت ی یاقو

 یراراشاآ .رایدسا هرواشم هدنروّهح مظعاردص بولوا عم هرید نوجا

 ردکس زو تشو هعاقو ریزو وللود» : هکر اب دید تاود ناهاوخو رخ

 فرص لام ردق وا . زلوا یسهدناف ر چسهو رولوا ررض قوح هب ولن ام



oیسهمانتحایس یلچایلوا  
 ۱ ۲ )2 ۱و۵ )رک )و2 یک )رک )و9 NIERIE RINDIN NIE NIKI NIE )ویو )و

 مولا لع بو ناج هجوروک یلاحوب نمنشد .رایدروس هنیرانک یرهب
 یشراق و رلیداضوا هرسج یهدنرزوا یر اروم قرهلوا مومرپ یسهلج

 رایدنآ ناج کمک هفرط
 نابرپ یراهنس « نابرع یراشاب « ناق یلوقو ىلا« ناملسم تازغ

 هرودلوا هرودل وا ینمشد بولوا ید روطاس لاد هحنقع كنمشد هدلاحرب

 لاحو نمشد نانلو هدنفرط یشراق كناروم ره . رلیدتیک هسرزوا یربوک"

 هرص یدرآ كشرلرکسع نالوا مزمم :هکیدروک .یدلوا لولم توروک"

 . یسایرد مدآ یرزواو یسیرب كنور وکه لوو هدکلک هغوق «هغوق یرکسعكرت

 : یهدفرط وشراق نامه بود «ردك ندلا زعالو ؛ددم هرب» زود

 .هدنرلکدتبا عطق یرسج بوروشوا راهطلاب هنشاب یشراق كنورپوک رانمشد
 . رلبدنود یربک هرجا نیعلا ةفرط رلیزاغ مزب

 بولاق وا یخ نمشد نآلاق هدنرزوا یربوک نالبربق هلل همظعا |

 نام یرکسع نمشد . یدنا هدکمرتک هتفرط هعلق یرب یرسج مظع ره

 . اما هسد كرتاحاز» هدیراضمب .رلیدالشاب هغعا هوص ی رلیدنک یدنک
 لا ربع یاشا# رب هوا لاح یهداشئاو .رلبدلوا رسا بولک هنمهعلق هلا

 یدلوا روآ ناشن ندرشح زور یماروا بوک . لکد نکم ینیرعت کیدلوا

 كلر < یواداو لهح هيس یراکدسا هنرایدنک یدنک كط ون نمشدو

 هلهجووب ا وا هسلوا ناح نمشد دک اک نا نوّس یندخرب

 تیاطد کم كعا

 هجنلیسک ورپوک ندفرط یشراق - . امد لاح كتتمشد هل یی
 )زوم ا قرغ هوص هلخ هلیراحالسو تالاو طاب « تآ نمشد

 نابرج یمایرد مد ابوک بولوا زنوروک ندهقباش هرق یرزوا كنمیظعرون
 .یدردا

 بوشود هسرازاب ناح هلح ید رادرکدب نمشد نالوا فسلا هش

 هدیسمیک فلت هلبا قیمع بآ قغ یسنک بودبا بات ر وم ییرلودنک
 . هدنرا زغآ یرلیزاغ دحرس مزب هدفرط یرب نکرولوب تاج هليا كلروانش
 . هدنجا وص هنسژکا كنمشد بوشود هنره اروم قرهلوط ی راحیلق



 ۵ ۱ بارغاز علف
 ۱۵926 زک NIE 9 یو )هک و DIE NIE KETE DEE DIE NIE نوک هک )کوک یو DIE یک )رج شک یو یوج

 كنا لاحرد .یدربد یرک بو هما تباسصا رک ادخ دم ۽ یدراراتآ

 رابه اورپو كابی بونلنیرش نم شد هلهجووب .یدرارزد راهمزید هنیدرا
 .یدررو

 بوللوا عیزوت را هب رح ییاکنح یراجواهنازء هله ند هناخ هج یمالارخآ

 غم رک رارکچ هقدنخ هلا رالاکنج هدرارب راسو ندراهماط یرلنمشد
 ددم .یدرولوا مع كتح نوک انوکا سم وج ص .یدرارسک هلا تاتش

 یراهم ردق مز دا معال كنمشد کنوسلوا هکللا كلام لوا ا یانو

 یتسارفو رکف هدکملیا نوخبشو هدقهصاب یسیرتم .یسهسرام هدقعا هراسوف

 رهلیا بیغرت هکنج بودبا طبض یترکسعو هدهعزوک هعلق اما !یدا قوت
 رلنا هلتهجو . زرولاق یغاشا ندرلنا زب هدکملیا كنج ,داشک هنسر هنس

 فیصوت نرضو برح عاونا نالوا هدهعلق وب یصاح .رارد لدب یی هقیقح
 نداّملوا نامر هد شيورو هدننعم مو رب ییاعت هللانوعب « ضالة قاع !ل کد نکم

  كمظءاردص هلبا مانب یاغا ناملس هدازیجنازق ندهقذاحیابطا وندتما یاحاص

 نبسح هبا ندحوم رکاسعو نیملسم تارغ وج یوا حاج هتخوس
 توترف هدننلا هعلقو زر » كرهلا دا ییدمش تربغ بودا هحصاتمو هرواشم

 بودا مومهدمدحاو ٌهعفد هرکوب .رابدید«ز لب بق بوروتوا رب هک یکراتروع
 یخد رلغاطندنسادص یدم كنالکب وردلوب اهر هللا هللا یادصتارغ هل
 هلرهباباتنواعمو تمه هسدقم حاوراو بیغلا لاحر هل .یدیا هدکفر و ادص

 كنهعلق هکردون تمکح .رایدلبا موج ههعلق ندلوقو ندزغآ رب رکشل هلج
 هڪ هرزوا راود اما ءیدبا قوج ك یرلرب نالوا رادهنخر هدنراو دورد

 3 وقروق هل شوق هدنرزوا راوبد ینالوط ندتطبسشو لبح انوک كيب
 | رالاکنح بوشوا هب هب هعاق یک دوبنزو روم رند نف رده ناه ازا

 و الصا هنمشد نان ههعلف ندنرزوا یر یرب کو قراقبح

 لوسر ر لع زرا یراودورد كنهعلف یامت هلصم .رایدام ر دحآ و

 محیلق بوبوقوا ید ناذا ریصقت رپ ربقحوب هن ادخ دح نآ ییدلکید
 رکسع هل .مدکح ید كنابلک هلا بیغرت کنج ینازغ هلج بولاق هدمیلا

 | وم قرهرف و قرهعوف یمشد هشراو هنجما هعلق ات قراروا جلف هنمشد



 یمهمانتحایس یلچ بلا 1

 هرجا راغاطو رانامروا هدتعاس جوا ندارواو ۹ هعلق ژنو بوک هلرابک

 0 با مظع یالارب .قدراو «هعلق کی نالوا روصحمو همالسا رکسع ب اک

 ا یارک اجا هداز یخ راتات هداشنا زمغیدراو همظعا ردص زوضح

 روع هل هدنروصح مافعاردص هلزع الا مر بواک ندنسودروا ید

 «یدلیر دک رلهرخاف تماخ ددع قرف ه راما دح رس كرك .راتات درک بودا

 2 .رایدتیک هنیرالوق یللوق س یه
 . هلحم هن هدازغوب هجیهاک بولاق هدنناب مافعاردص هنب ریصقترب ریقحوب

 ردقهن یرلهنتم عالق ردق هن (یزمکن دلا هلع هراتالو هنو یزمغدراو

 3 1 همظعم ردص بانحر رب هلم رات فک رس نوت یزمش دلا مانغ لامو ارسا

 . رلیدلکید هلرطاخ یافصو تقد رب « مدنا لقن

 ۱ اطقم : نشمالوآ ناسآ اهد ىق كنها یی ابا
 ۱ بواشوا حتف هعلق ی نامز ردف ون ندن رلکدعا تعر همالسا کا

 ٠ هتیرلحورحم كنملسم تازغ هلح هکدلدروک هجناک ندازغ زب اما . یدشلاق
 . راراعتو تماعز هلرادعاقت هرانالوا اب ی و تسد ی بودا تح معو تقفش
 ی> .یدراردبا بیعرت کنج یرارب یر مالسا زکاسع بوللوا ناسحا

 . ردص بورونک بوط یتسد كنبلج دمحا یتذوم كمظعاردص نوک لوا

  کمروتوک هیهژینق ییلج دحا بودبا ناسحا دعا هلتماعز هبودنک مظعا

 - هرات رلحارج هنتسد كنیلج دحا بودیا ثکم هدنیارس اشاپ نسح رتن
 ۰ مدلک هتل هعاق ی و نوک چوا هس ربّقح بو الشان

 همزود اما . یدلوا رادهنخر یاحیه كن هسعلو هاو ندو لصحام

 زورو بش هلغملوا شملیا نیت هليا چرک محمر :یناسارخ یجا دلرلکرد

 ۱  نخان مخز بوس یک لاب ییراهک ردقهک كرلیوط زیب لاب ددع كسب هت
 ۰ رادرتفد ندنراراوند رادههخر ض راکرخا ..یدزعا تباصا ررض یرادقم

 نمشد ناعل لاحرد . یدردیآ مدمم قرهالروغوا ینغارب وط هعلف اشاب دما

 رازبراحاب نوک انوکهدنزوب جا كنهملق .یدرودلوط قار, وط هتسارا كيایشد
 رامغال هرزوا نماسم شوبح ندر, ییا . یدراراناح یراماد زوموطو

۳ 

+ 



 ۹ نا از ا
 ۱ یوم

 یزسمهروک هتیراریسا و هسراراب و بساو هننراهاکرخو همیخ ندنس) ۱

 زک-.ر و هنحر هع كهدبا تراغ یراودرا هدنسل زا هحیک بودیا ها رادب

 نادزدو نارا _ہع هلح هلکمر و تصخر هرلبمارحوب هد «!یزس مهروک اه

 نالوا سوسحم هدننادنز هملق ادخ تمکح . راشلوا هدامآ هللافصن
 یرادزد هعلق ناه ندنکیدتسا هدامآ هتراف بوراقبح ینکوہ نوا ندرلبمارح
 هللا مدآ راذکتحل صمو زاونلک بیرغرب محم هز بولوا هاکآ ندربخو

 هد« شابم لفاغ ,رلنوسلوا «کآ هجیکوی » بوردنوک ربخ هریقفوب هحاه
 ندنرس» رخو تازغبول رو تار هما نالک هدکدتا مالعا یلاح عوفو

 قدیوق وصوهدایز تباغ ءزصهعیرا بلاوج هحیکلوا كرهدبا ظحب ردق رلابند

 ش دک دک هرخا ودروا را مرغ هرو .تولوا لاما : ادروط هدامآ
 هحایص . یدنل | یراشاب قرهنلوا لتق یمارح زواحتم یزوب چوا هدنعاس

 ىر ناب و لا یر ندنسهعلق هعاژوب هدق دلاق تعاس جوا

 ندوشرافوب ی رانابابو یت ا, لودروا مز هلغلوا باتمم اما . یدلدشا

 رایدلوا رزو رز هدقدت | ینوشروق دحربس ما رو قوا راتات مات ءرااک
 ۔اغوا هنموحم داراب زاغ نن هلزيک هدوصو هلوا نکرد مدیا رارف یرلهع

 زويد ردق ه یینح تقوا هلغلاق هدهطروا به رایمارح هدیاتمواو بو

 دل رلهشالو یرلتاو حالس حابصل |یلع .قدقارب ناح رب بوربع ندجیلق یمدا
 هنسهعلق كوا هدنوک یحنکیا كرهدیا هزبن شیارا یرلهلک بولا ییراشاب

 نالک هزمشاب هدنتلا یمهعلق هغازو و قدقارب هدهبعرش همکح یرلهلک قرهراو
 هدنجراخ یسهعاف كسوا هل زعالا هن بولا ندیضاف یرتخ كماحارس

 . دنا تخورف یرللامو یسا هدرا كرهدیا ثکم هلزمراهمیخ راتب

 هنازغ هلح یرهلوا ماسف ربقح یو بولوا لصاح شورغ كس یتا قرفو

 كن هلحو بور و هدایز تآ جواو ماللعرب یاب ییا هرقح . مدتا عیزوت

 یی ) هم اکیا دعا .رلیدزن و هداز یاب رشا ید هعرامادخ هلساضر

 .كدتسا هحوت هنحنف ( هعلق

 هدراد هدنشاب یر وک نوزوا ندکسوا بولوا راکسو تلاص لج
 یر اروم ندنا و هنسهعلق نووالصام نداروا هاوولاو ب کک ینسهماق

 ۷۱ ۱2۲ ۱ی2ک یو DIESE DDE IED DIE یک یک یو یه )یو



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۸
 )2 یک )هک هک یو )یک یک یک BIE SIE هک ورک KDE )ورک ورک ورک یک BK ورک یوک ورک )یوک هیوک)ووک

 اشا دما كلم هدنشرات ۱۰۱۷/۳ هنس .قدلوا لخاد همالسا كلام ادخدمج

 کا صال ندکلربسا ینادومق هک ندنلغوا نیرز نکیا یسیاو هتسو
 «ردس و برع یماشاعاما .ردشهل وا فص و یمهعلهغاژوب و نامزوا اک

 .  ناهنکردبا رکشو دمح وید قدصاب مدق هرایدوب ها مالسا رکاسعقوچ رب زب
 تالآ هلمح .رلیدلوشراق یزهلمدآ زوشبیمادختک و یملسم كنساشاب هغاژوب
 رلهدنرد یالا رب هدامآ و رضاح کجا كنح ناه بولوا قرفتسم ههحلسا
 للعت یخد زب هدنرلکدهتسا ندنراتکی كزع راربسا و ندرکسع من ككرهلک هلبا

 نسااعر كهاشداپ رلایروز هرب رایصاع هرب » هدزمکیدلبا تفلاخم و دانع و

 کنج یسهلج . رایدید «زربلک ندزکرلقح هلزس . زکسشٌعیا ربسا برلآ
 . نکیا هدنددص كتا كنهآ کنج بونالتآ یخد زب ناه هدنرلقدلقارب

 ا هغازوب هلمزب امدقم ۰ رایدرب و ناب ردرضاح مالسا رکاسع هکرایدروک
 نانات یالا رب زانو ناقاص هر » بوراو هنملسم رارکسع نالوا فر

 : رلکشد ۰۰ رارارق یزس لاو . ردیرایزاخ یلهژیق و یهرکا و ندو

 ؛ راصاپ یرلنوب نمشد هلیبس كنیراریسا وب » یملسم هعاژوب ناه هدب
 «رانوسقلاق ندنتل ا هعلق « رونقوط یرلررض هنسهعلق هاشداب هلئس لواو

 وش قاب «مراربق یتسیه رانآ رلپوط زعلاب ندهملق بودیا ماع ریا هسقو
 .لدتنا هرواشم هدزب .یدلیا ردک رفاوبود « یرابجمروا تالو هاشداب
 فالخهمظعاردصو .ردضرع بحاصو ودا یدمش او لب : هکمدید ن

 4 هقرالا بوقلاق ندتل آ هعاق .زرداغوا هبالب یزمشاب رلهسربهقلاق هیاهنا
 مات تکم همدم وام لیخرب بوقلاق نمدلج ءرکوص ندنون «!هوق
 .قدناب هدنآ هحیکوا كرءهدیا

 غادر زمکیدمرو ربقنأم هرقر هماسم کن وچ = سم ؛یراکمو یراک هلبح

 ناه. یدارآ یو قلا ماقتنا ندزع ردسع كس چاقر « یدشلوا نورد

 ۱ هم یخ رز :یدلیا هل ربد هلمجووش بولوا كلاس هتطشو هعدخ

 ۷ هرانا هسنا راو یسهلوقم تارشح ردقهشملتروق نده زاق ندسا نانلو

 بناوج كنودرا نانوق هتلا هعلق هحکو هتلا بورو رادعو نارازه



 9:۷ باضاز ٌهعلف
 NIEDNIENSIE NIE KDE KSIE DIESE KDE )یک یک و SIE )ورک DIE DDE IE DIE RIESE DIE DIED نیک یو

 زی رارپسا كرهدبا دنب دیق افقرب تسد بولا رسا ردق زو جواندرابک و راغص
 نورد رم .قدروا هشنآ ندنر ناک ؛شع یهعلق هدعل .كدرونک هتناىم

 ناس هجوروک یرانات شتآ رافک ءشعا لامالام نشد هدنمز رز داق
 یسبه بوبوق البواو رب هدنجا دورع شتا بوقبح یراشبط هلیسوفروق
 یر ریال د رال نالوا فشسلاتشو را دلوآ د دف را 5 اور
 هزع رزاغ نالوا كلام هلانمو لام تودنک یتملط كموش موو .رلبدلوا

 زوکبا هدکنح و مالک لصاح . یدلوا رک | ادعو نشور ردق هلل

 یرکسع هغاژو نالوا قیفر هرکوصکاقح اما .یدلوا دش زعرکسع رفت

 یعرکیو .یدراررک یک دروق جا هنمشد بودیا شاخرب شاو هام

 هرهج رامالغ هحبضم هوو بوبحم ردق كيزوقط بولوا نمشد كىلا

 كلا وما یسهلوقم یاوارزومیسو ميان لام راسو رازبق بغ بغ میس هزکا
 .ماللسا E هنن بوقلاق ارنظمو اوم ندنآ .یدقو یرصحو دح

 .یدمریو اضر زعرلیزاغ دحرس هدنراکدید مهدیک ندنفرط نولصام علق

 لتمبق هلاءاشنا هدارک تسمو هلبا ناوارف لام «ردرلنوک یربان كسوا
 بولوا ناور ه قرط یسهعلف كسوا قافتالالغ ود زرهدبا تخورف لام

 غاص ینسهماق هجورپاقو بوریدنب هرلتا زمغیدلآ هدکنج زونه یزعرلرپسا
 تحارتسا لهس هدنرانک یرهن هحئارف هدسرف قیلاو ٌهعاق قرهقار هدزفرط

 دلرهک یرلئامروا و غاط هفرط هلبق ءرکوص ندقدنا وا لوانت ماعط بودیا
 نیرز نیتم ٌهعلق وب ارز .قدمهلوب راکش رب دنا كدلك هنسهعاق ( هتسجاز )

 و .ید راشه ریک هب هعلق نشد هل هلغلوا یا ها ةت ر كاغوا

 جوا .قدراو هنسهعلق ( رومارح ) هدنلاش كنهعاژو بودنا روع هد ینهعاق

 رم تف بول وا هرصاحم هرکه .ردانب رب یدادش شنکچرس هنامسآ

 هب هلق بناح تعاسیدب ندن | .ردیدو دح یاهتنا كنلغوا ن رزهعلق وب .ردشمالوا

 یسهعلق ناماسم رب هدنودح هغاژوب .ءلدشبت هنسهعلق ( جارغدو ) بودبک

 نامرواو رلغاط بودک هبناح قرش نداروا .ردشعلوا فعو امد تولوا "

 هدر کندلک هنسهعلق (ناکتح و) هدنلخاد یغاحنس هغاژوم دلرهدیا روبع یرل



 یس هم انتح اس يلچايلوا 6 £

 . یوصم هم صج و وم و موم هوم وجوه و وهم هم هجوم مو و و موم هجوم وجصپ

 یراصح هرشط اما .رداس یدادش شملسا ندهلغوط یراهح جا ,ردبس

 كلام هدونج كيب هم و مکحتسسم و نیتم تباف یک یسهملق راوشمط
  تواوا نکم لوا نك ردع نشد كم هح درشط ندهملق هلا
 رببعت هلهج ورب هکرلیدلبا شاواص هلیوا كرهدیا نکرب كنج یک نتتئاادک

 اد تیام رزق هک رعم نام بودنت یار تب اما نا
 ید لدا بودا کم لباقم ههملق بوربو شوک نا باوخ هرازب
 رس بوژد رالوغهرف ههعرا بناوج لدا تکم وشراق هنمشد هج لوا
 هتحار باوخ بوردنوک هنفرط نمشد یرازادنا كنفوت كننرلیزاف یلدح

 حابصلایلع .قدیوق هراوصوب تیکیبكیب رچوا هراغاط ندلوق جواو .لدلکج
 یسولوا هلینظ لفاغ یزعازغ رانکاخ رافک نکیآ هدامآ مالسا رکاسع هلم

 مزب ۰ رلیدصاب یزب كرهد ژوژابو ژوژا بون هسرلت | یسیرید و هنسیرید
 قل راز راک هبا ریت لیا رہ هرافک هرجا هکرعم نادمو یخد نملسم تارغ
 نادنم یرلهلک هل رافک دنح هرجا نعلاهفرط هک كرلشرا شبا رب كردا

 بارش بودا هلم هلا رت هناریلد هک افح رافک هحنلوا ناطلغ هدازغ

 هرافک ءرک رب ةازغ هلج ناه هدنرلکدلک بولوا نوط زوموط هلیرثأت باح و
 بوقبح هباغو نادبم هغوق هغوق یز رافک .قدراقبج همارح هلکمر وناب
 بوقبح ندنرلهاک وصوب ندلوق چوا زعرلیزاغ نالوا هدوصو مز: امدقم

 یرکسع راک هليا ( هللا هللا لا ) یادص تهجکی و لدکی یسه
 ا لزعرکتسع لولب ثرد_نمشد ۰ رابدتا موی هجرلسقع

 ندزب ترصن مسا ادخ دج بودیا كنج مرک امرک تعاس چوا بولاق
 هڪ تک نقورع كنمشد هلا تاتشتا شمش . یدنود هفرط

 بولوا تمسنع یر و يا هلح . یدک ندبات شتا غم 2 رافک كم

 یراوق قدنخ .كدتبا تمنع هنشوراو یسهعاق هنو رخ تر ندنآ
 قلسک هدراصح نورد یغدلرف كنمشدو رلتشارت هداشک نوما دس هلم

 لخاد هبهملق اورپنو كاب زعازغ هلی .راشجاق هرلغاط ناه هدنرلکدروک
 هدرا صح نورد بولآ ینایشا نالوا آ هدا ۰ فشخ هدکوت قدلوا
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 60 بایعاز هعلق

 قرش . رابدیروب بولوا اوشیپ هنیرکسع راناتو رلیدید «.اهلآ ریسا مهقب

 الب هوک لرهبمروک شنوک الصا بودیک هدنجا رانامروا نوکر ندشنناح
 ااو وذقرخ یخ ناب دکن یکم فولک :تنار را نقش و الا
 قرافا ر ون ل توز رای مظع رمق ردقهیاروم نداواردو هباوارد

 رایتنرقو جافا هننرارزواو . راتشمغم یک راغاط هنفرط یراالو یدنک
 ربسلا بجاو بولوا قلقانوق یتآ لوط اشا راسرتم تاق تاق بوکود
 بوط رر هدر زو هح نشد ی هظفاحم هج رلکس هدرلارو :ردسګ را رب

 هد زر ناب دالکع نودا زارف مدنرطهدوک یر .شمرارژروط هفرالا لز

 هفرش بناح هدع .قدقح هرشط قرهردلوط یراقدنخ بورق یرابش رفوت

 شاب رضاح یسهلج بولک تسار هرکسع هورا رب هرجا ارح میظعرب بودیک

 کیک ورک ورک هدنرظدر یر رل .كدنا هدهمراو هننرلرزوا بولوا

 زوب یدب ندرکسع زاویجوا كين اربز .راشعا فوخ ندزب رکم .رایدیا
 لوا .یدراو زمعانغلامردقو و رکسعقوح هن هدهسيدا شلوا دنهشیردف

 هلنعرکسع مز رانا اما . رایدبا لقالاقو لتفابق نمشد هلح رکسع نایروک

 روطاس لادبولوا پوط ندرب نمهلج ناه .رلیدبا یک قجوح رب هدنراناب
 یادص ندهقرالآ ید راث | نکرراو بور رادو یشاب تا هلبا ید

 لیشپ نامه ندرلن | هدزمغیدلاق هدنریح مع رازب . رایدربدلوب اهر ههللا هلا

 بوشوبوا بولک یرلبا مدا جاقرب ندفرط یاره بولوا رها راملع
 یرلبزاغ یسهعلق هووقابو یغاحنس هغاژوب رانو رکم .قدشبراب كرەشوروك

 زدشو ناتسزفاک تنالو نکیا هدتمج هدهعلف یی نمشذ ید رلنآ شا

 هغاژو و .. راقي کجا تز یمشد كلام ود ردتمیغ نامز و
 ممانغ لام لبسو ریسا ردق یللا زو قحنآ .راشلک هدنوک کیا ندنسهعلق

 ك نم رادیمشهدنادیمبولوا رب ارب یاپهلهزب«رایدیاتبکب ددعزویشبرلنوب .راشلوب
 نمشدهز هلغلوا یرلتروقتالورلنو لدتناناعو دهع هرزواقماشارب ینشعن

 ناتدنامرواو ناباخو غاط كرهربدسا ترافو بن یرلهدلب كراعش تلالض

 .هعلق یلغوا نیرز ید و .قدلوا لصاوهنسهعلق (هبننورخ) بودنک هرجا



  o44یسهمانتحایس یلچایلوا ۱
 یوم جوو  DE NDE NDEبوک  IESE)نوک  KEDEای IE RIESE KDE SDK BEK BEDE DIE DIE DIE KSI DIE 9)یک

 هعلقو قرهلوا هرزوا ترصبوقره وق رالوقهرق هجا «نمهعلرابناوج بوسما

 بولوب بمینغ یرلتآ جد ردق زویللاو راربغص یرادقم زویشپ كيب ندنتلا
 ىلا یرلنامرواو رلغاط هقرش بناح هنب ینوکیسترا ندنا .لدتک بوک
 ناغرصا هحناورخ ناسل .لدشت هنسهعلق (هغ ون ربوف)بوک هلباموطرو هدتعاس
 هنسهعلق (هنروط اقاح) كرهدک نوکر هدنداروب ردهملقناتمیندوب .ردکعد

 هتسرلرب رب راهعلق یاو :قدراو هنسهعلق (قحدارغلل) ید ندارو . .كدلک

 ءردندنراهنسح هعلق نالوا كوللاةرمسح كناغوا نرز هدسکبا بولوا ناب

 یدب شم ندنرهش هقولاباب نکیا یسلاو هنسوب اشاپ دما كلم ربقحوب
 نوجما یتهراتروق ندکلربسا ینادومق نههملق مان هک هلا لام قلشوغكم
 ریس هرزوا زعاصو دام بولاق نامز هح هدرلهعلقو بولک هنلغوا نرز

 بویلراو هنیراتاب كراهعلقوب انفاع مهللا هدلاح کیدمش اما .كدیا شما اشاعو

 ردق شمت هدلحوب ناه .قدنوط لد ینمشد چافرب نکردیا روبع ندنرلبناج
 هرتن ر ر نامماو نیمز كرهلک ندلاش بناح یرلادص كننرلپوط زب لاب
 كرت هعلق ی مز « هدکدتا لاوس ندزع رربسا نالوا راتفرک .یدرو

 هدکدید ردیمنیش هزر هد «هردیسس كنیراپوط كرلنا راروشوکود ها
 نوا هدارو قوا رسا بولک ثمار هزس .قدقبج نداعلق یب یدمش هتشا

 ی هلتمالس یزب بودیا دن دق یراریسا هدن راکدید «.یدلوا نوک ید

 هسقوی زکیرتسوک میانغ لامو راکشهزبو .لمدیا دازا یزس. «زکیراقبح ه هعاق
 (مرلاغا)ینمب مرلماروا ناما «راهرفک هربقف نوکه .كدید زکسنمهلبتروقزس
 هدفرطلوا نمشدكيبزوب .زکیمتک هنفرطهعاق ییاما .ممرتسوک تمینغ هرس
 لام ردقویو ءزکسزام هحوا زکهسلوا شوق هدنرلجا «راناق یک هجن راق

 . زکهسراتوطیرغوط یزمرازوسرکا ناه.زکسنمهک ندرلاروالیا راریساو
 الا « ردراو یرابوک یلغوا نیرز هدنسهرآ جیلق ییا هدنرافرط هغاژوب

 هردراد ؛هسماب یوهجم , هبروت ,هسنزهرب « هحفووت كز رانا .ردرایصاع

 یرایزاغدحرسهدنراکدریوربخ ويد ردراناقیببوقایتسیروک كسوا هلیسهعل
 بوقاب ءلمراو !«یمروط ,زشک بوراو هرکه زریلس یراوبوا ب زیت»



 o4 بااز هعلف 1

 KIDDE NDEDSIE eI DESDE رک یک DIE DIED ے2ا ےک

 زکقلاف ناب . یلیراو هنارمس هنو رس هدنوک یدن «توا» هدزمکیذید

 هک هعلق هسدوا ندنا ر راو هزکهعلق هسروودصو رک ینسهعلق هرداب مز هد

 هن وا ند هردان مزب کنن زاو هزکهعلق هب واح ارز و ه زک هعلق همش ندنا

 رلیزاغاما .رلیدریو ربخ حبح راربسا ود «.ردزکتالو كزس هل یفرطكام
 كلم .توا مدد ربقح مدن راسا لاو هربقح وب بوبا داعا هرارفاک

 یرلراد وب ورب ندنرفس یسهعاق كن هش هلبا اشاب ییعصم یلکب و اشاب دمحا

 ناه هدمکیدد .ردرلقداص لپس لکد بذاک هدنرازوس یساو «مدتیا رود

 بوریکهتیالو مالسا تمالس نیراب هلعاسنغ لام ردقوسش رلیزاغ زکلک رانات
 هدقدلاق راکبس تلاص . مدیا تخورف یراریسا هلج هدنرهش هنسو
 هلتمینغ یلامت هب اانا بوک ونس یفرطرب ثانمشد ها بولود یر"

 اضر هریدنو یاروب یرایزاغ دحرس هدنرلکدید « لمراو هنتلا هعلق یکی

 رلغاط هجیک رب نوکرب هناج قرش وریک ندهقشودود تیالو هني بویمرو
 رساخو باغ قرهبلوب یثرب ندهداز یمدا و مدا الص ا بودیک هرجا

 . قدلوا لصاو هنسهعلق ( هغوجوب ) نوک یستریا بوشآ رلقلپ راص
 .ردهعلق رب پراص ندجاغا هدنرانک كلوكر هعلقوب : یسهملق هف وجو

 دنا روبع یهعلقو نالوا هدننکح نووالسا تالو .ردهقنلب وج وک اما

 هبا رلتا یوا رهن ندنا ,زالراو هتاب ندقلقاطب اما ..یدبا قیچا یسوق
 .ربشی راقهماواص رہن بولک ندنرلغاط هدنالق ردرهن لوحوکرب .كدتسا رذک "

 بودیا روبع ینا . ردندنراتالو یلغوا نی رز هل یرلفرطیئراق كرهنوب
 هلامش بناج هرجا رلامنم تخرد شلوا بلقنم هایم جوا هرجا ار زودرپ
 2 كلدلک هنسهعلق بارغاز روک

 رب مظع هدنراسنک قلقاطب هدننکح یلغوا نیرز : بارغاز تعلق

 اما . یدا ناباع یرلقاکاج هلرتسانم ردق یللا قرق هدنجناو .ردهقنلبرب
 رکسع هلج » هدزکیدتا لاؤس ندراربسا .یدبا لکد نااټ ناجرب ندمدا

 وشراف هزس هدهسلقوب زکیمکچ لا ,یدنیک هبهعلق یکی هکمشوکود هليا كرت
 دامعا هراربسا وند ردیزوس نمشد اما ۰ رابدید « ,ردقو نمشد روروط



o4یمهمانتحایس يا 0  

 ا نا ا ا د . كد یترلتا بوسک یتسهلح بولوا

 کی بودا تراغو بې یتسهلمح كراهرق نالوا هدار وب بولوا
 حابصلایلع بودیا ثکم هدنسارح هجنالسا هحیک لوا .یدنلا ریسا زواجتم
 ردنکسادس یخدو : (كسل ودور هعاف شیات) .كدلیا تک نع هغ تمس هن

 ناباع اس یدادشرب نسخ لکش هدنرانک قاب رم .ردراوتسا راصحرب راو

 هل ندهد هفاسم لیخر بوبلراو هتناب ندنفوخ دور شتآ اما . یدا

 ثکم بوربو هقرا هلوکرب مان (هسلودور) بودا روع هلا مالا رکاسع

 بناوج بودیک کما باو بارخ یتالو یلا رکسع هلج هدکدتیا
 بناوج هلمرامادخ هدنرزوا تآ ید رقح . قدوق رللوق هرق هنمهمیرا

 بوبلوا مالل نمشد رب ادخدح . مدردما قلنابرهم و قلناب؛دید همنزا
 بونح كلحموب .قدلآ مث ذغ راسو ربسا كسب چوا تا زواحتم ندکم نوا
 كنسابرد یزفروک كیدنو یصاع یدرآ لراغاطوب هلحرم رب هدنرافرط

 .ردا رولوا نایت یک ررشمیظع داوسرپ كیدنو ٌةماقهدنحا هرب زج هکردیتبام

 ا روبع رارب نادابآ و رومعم هدنلحاس یبایرد كیدنو بوش[ ینالباب لوا هدعب
 یرانکا رد كتالو بولوا هدنودح كيدنو .كلدلک هنتب الو هقشودود كرهدا
 ۳۱ یا ردود یراساح هش یرلالباو یرلغاط ردکندن و

 نوک ید ندنتلآ یسهلق هردان نایسلاو هنسوت زع دنفا موح ص شاپ

 نوزفا نددح كرءهدیا تراغ یتبالو هقشودود وب هنب بودرږکس هجیک یدب
 .قدصاب مدق هرابدوب هنب هدکرابم ٌهنسوب ادخدح .قدشلا ارساو مان لام

 عیج بولینا راپوط كس هع بوروک یزب راهعاق نالوا هدایرد بل اما

 ددع كس هو . ریدروط هداب رد بونی هرلاق هلبراعانغ لام نمشد
 نر ها هرس نرااملق ازرانک یرغ یدک هزار رها قو لتفاق
 بودا رانلاب قارحا ییراشوراو نالوا نکم كنمرلبرقهلح هدمب .رایدلاق

 . جوا هقبب هقاب هچوک هنوق هدرح لحاس اورپ یو ابی هجیک ییا نوک ییا
 هحکترفو تاورخو هسع یرلناسل .قدلا سا یئرف هقشودود ددع كس

 .؟ردیمنیف یالو كرت مزب بودبا لاّوس ندنرانلبب زوس كراریساوب .ردحیصف



 ۵ ۱ ۱ هحنالسا ٌهعلق

 UIEKIEDNSIE NIE IE NIE یو )یو DIE SDE نوک DIESE NIE ورک یو نوک یو KDE نوک نیو BIE یوم )یو

 زونه هعلق طقف . یدلوا 0 كنفتو بوط نوک جوا هدودرا هلکعا

 بولوا رازب ندهمروطوا ی ۲ سوح هدنتل | هعلق ربقح ندنکیدمهلیدبا

 ندمظعاردصهداز ناخ ى ار تک نرون:ودود کا هن اا

 ییراتبالو كنمشد هلبراپزاغ دحرس زویشبو راتات كبب یعرکی بویک تملخ
 ییاهلعالغ رارابو یراوس ا ید رتکدنعوب .یدلوا دوام کما ترا۶ع

 . مدلیا تکرح هجربارب بوناشوق یغاشوق تربغ ندرپ

 زمکیدتک هنیرلتالو اسووالساو ر رفتم «هقش هد ود

 ناتستخرد یفاص بودک نوک رب هنناح برغ بوقلاق ندنتلآ هعلق

 ندند یک فیطل رب هلتلومس فاروم رهن بودا روبعندن را ناتساکنحو

 یلزنم بوط ررب ندنراربرب هلق هلق ایارس یرارانک كنره.اروم .كدک

 بوروک یزب یراراجم راے رافک كراهلق لوا ناه .یدیا شا انب دیعب
 ینکلام نمشد عیج ار بو الشاب هغ | بوط رر هعلق ره ادخ تمظع

 رخ كنمشد رب اما .یدلوا عياش زعربخ هناهح بوتوط یسادص بوط

 هرلت | جد بودا لیدست ینا نوغرو هله بوشا هخیدن | یوط

 ادخ دم . قدیراح بویمریدجآ زوک هبرغ بناخ هنب هحیک لوا بونی

 . هرجا یمارح بوراو «(جوباص) مظع ةماق ات بودیکه رض بناج هنب ندنآ
 ربسا ینووالسا ردق كب چوا لماک ندرلنالوا هدنرلهجنبو غاب هدتعارز

 تمق یذو رب هک نوزفا ندساقو نورب نددح ید هدارو بودا

 . هادتک لاش بناح 1رنظفو ادوصم قر لآ ناسا
 نووالسا و هدنمکح یلغوا رز یخدوب : هجتااسا هعلق فاصوا

 لام و قارحا یتشوراو هسلصان یه .یدیا راوتسا راصح بشخر هدندودح

 لاثم هعلق جا ایا كنشوراو 9 هدزیکیدتا وزرا قلا تمنع :

 زع را هلک هکرابدروا راهاکبوت ۱ رلپ وطردقلوا هزب هدارو.شعا راو یمهعلقرب

 حورح یرلقاب ۱ كنمرلت ١ قوج . یدرکس یک شوق رلهنک هدنرزوا
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 ردق لوا بوک ندشاب .بودبا ششوکیا هدیدارفا نمشد نالوا هدنجا

 كنهعلف بوریو ناح كيب هنیرارزوا كنرلرب یرب بودا مات دهحو ماّتها

 هرزواتئاتم یشره بولوا دیدح یرل ءلق یدرلردبا ناقكس هنشابیحاغآ ره

 ندفرط یشراق زودنوک هحیک . یدراو هدیرابلق توق هلغلوا شلدا انب

 اباو : یدرازوروط.یک شمالوا ءرصاحم .هلکلک یرادادما هرزوا رخ
 میظع هرزوا _یسهیباط وا: یدزاردا لادم و تلج اورو ابی ندلجا
 راهيباط نوجا كما نیرق عفد ۰ یدلیا ثادحا یراپوط هحاصو راپوط

 هرزوا راهساط یرحا ندنآ .یدا شمزد اشا یل طش نوک انوک هرززا

 لوس هنیزو جاو شمزاق راقدنخ نیرد یدق مدا رجوا رادام راد

 زراگهبا تنطیشو هلیح هنوک هاو شمزید رالاکنچ ریمدو رلبرح هرادومع -
 راقلناشفشت آ راقلزابهدسا ولرد كسب هچ اهد و شمریدشلرب رلکافخرجو
 ندنملسم تازع نور اش ےک !یداشع | رامغال همروکسو بودا

 . «ردمزترصنو تصرف هلءاشنا» بولوا عج هربرب راتکس ردا ددعنوا

 ندنتسوا یسوق تكنهعلق نکرلروروط رظتنم کا شیورو ههملق هید

 ٠ لوص كردا تباصا هنسهلح هلرابزاغ ها بوط زع لار نمشد ,نوعلم

 . دیهش یستلآ بورونوک ینکیحنا كنکیکو ینغوبوط كنیرابضعبو ینیراقاا
 یراقاالوص هد كسبه کنوح ءردس غ فداصتوت .رابدل وا دعس "یزاغو

 هدهمدآ كس ییا « كس یسهک بوطرب زسه . یدشعلهدزو شملبرق

 هنیراقاا لوص هدكنسهلح تبارض .ریلیبهدیا رادخز یتسهلج هسیا تباصا
 .یدروبل واحورحو د شدم تما هح راکس هقشاب ندنوب ,رد,دنکیدتا تباصا

 2لا غراف هد ندکنج بو هک تشهد هدرف رب چه ندیو طقف

 كنج هکرخا یطب ناملسم تازغ ندناد!اق تقفش و ناسل ولح هدراطباض

 هنوک ندنوک یی كنهملق بونلنم مش هج دابز هدنمشدو . رلیدالشاب کما

 هناتسا هدانناوا .یدرولوا دتعو یراح یک لیس مدآ ی حور هدازعوو دتشم 0

 هدهدعقل اید نردهدنسهنس ۷ ع اغا فس وب یرادهنس زخ راکنخ ندنف رط تداعس

 رشت قرهلوا هدژ« هرکسع ینکیداک هدوحو كناخ دم نب ینطصم ناطلس



 02۳۹ هعلق 5ک

 مظعاردص هلبا یرحیکب هطوا یتل ا قرق ید اشاپ اص یسافا یرجیک,
 بلح «یدرکود اشابیطصمهرق هلبتلابا یلبامور نداوقغاص .یدرکودندناوق

 اشاپ لیعاسا هلیتلابا ندوب ندلوص . یدرکود اشاپ دمحم یحروک هلبتلاا
 هرزوا سر و ندسارتم تاق شع ندلوق یدب ههعلق ء«هصالخ .ید کود

 رب چیه هیهعلق ءردلاح بیرغ اما .یدرازامریدچآ زوک هنمشد بویلبا موج
 هنسرانک قدنخ ینوک یجنرب نوا هرزوا لاح و . یدنعهلا تباصا هنخر

 ینذمن یدراو هناجر تحر راوج بولوا ديش اشا یلهلق نوک ینیداراو

 هبلع هنلاةهحر یدناوا ناسحا هنسهقشاب هدیتالآ ماش .رابدلبا نفد هاروا ناه

9 

 . زم راهرابموق هنا هعاق رابره .یدلوا دیش اهد تک زو چوا نوک لوا

 یفرط بونج كنهعلف نکل . یدربلیربق یک هجنراق خد نمشد هکدشود

 كنرف زاب ره ندرسح . روک ذم هرزوا رهن هلغلوا یرارانک یرهن اوارد
 . یدیا هدقلو هزانتایح نمشد رکشل و هدکک هدادما داجتد یرارکسع
 كلغوا یحشوشروق هللالضم اما .یدا رویلک ید هربخذماودلا لع هنمشد

 هدنسکوکهملقو ینراواسارش هدنرانک قدنخ كنهملق هليا یتسحاریدنو یأر

 هعلق بوریدرق هن رل هلک بوط یراو هرص ندننابرب یرلامنم تخرد نالوا
 یردصكنهعلق ًامدقم .یدالشاب هقلواناباع یغاریوط هکود هدنجماكن راوبد

 هرزوا برتو :لصاما .یدزٌعا ررضالصا هثدروا یسهک بوط هنسهلباقم

 بولوا ظبض قدنخ هدا « هديا رادهنخر احاح هلیرلهرض بوط یهعلق

 اوف لا درزا ا تا نی یو ایا یار نا ی
 بوقیح هرشط نمشد نوک لوا . یدرلر ردغا یک تنعل نادا ینرلهر

 هک زوم جوا ندن ود یمن نا یاب ددا یا ارس ییا ی
 هلک تلباق هغلوا سرتسد ههعلق هدعب .یدنلا ربسا ددع ید زو جواو

 نیملسم تازغ بوراو یرالو مال مان رووق هدنجما قدنخ هلغلوا لصاح

 “رک هلرارسک یتراشزاق یمک . یدربک یک هحنراق هناعو ساسا كنهعلق

 كنیراجافآ ۰ ییراقوبچ تانهنالپ رایزاغ هجمن ۰ رارکچ یرانلیسک یسیک
 كنهماق .یدراراقاب هشت | ءرروس نارطقو تفن هراجاغآ بورابوق یراقوباق
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 داد هدنسهبس 6 ا ندانو اعد بودوقوا هحاف یخد یدنفا

 باپرا هلرلیجهبج و یجشوط «کب ادختک و هباشاپ اص یساغا یرجیکی یناع

 عیح سالا ءالم ىلع بونلوا نامرف ES هلا راعتو تماعز

 بارش ناپ ندراصح نورد هج رک ه-سیرتم هدنشور زور ندحوم رکشل

 پوط هرزوا رکسع كاردا یب نمشد نانابوب هناق یرلزوک هلیا باححی

 رهو هجاغآ رب یسهک پوطره هکیدریدغاب هلیوا یراهرابموقو یرلکنفوتو
 «یداوا دیپش هدنآ رب یزاغ جوا بودا تباصا هتشملکمدآ رب هراب جافآ

 بورک هنسارآ یرلجاعآ كنهعلق ندلوق یدب ید زعرلپوط زع لاب مزب
 زو هګ ندنرایزاغ هژدنق یرات رضح مظعاردص راکرخا .یدرولوا ئاغ

 یظعاو «هداز یتفم ىلع قانوب .یلغوایحشوشروق هلح زا یھالالسس ىف دهاح

 ا دزکدودج هرس هعلق کی وب» بورعاح هروضح یرلهس2 مان هداز

 قجاناح هياط «كجهکود هسيا نکم هحره . رس فقاو هنیرسو لاحرپره

 هل هنیرارب كج هلوروس قارپوطو روبوق «قجهللوا بصن راسیرتمو مالو
 دیقم هنروما ره كنهءلقو . ردراو زکیروعشو فوقو هداز ندزعرکسع

 کارت تاع ناک رش یعرکب ندنراب داف مونق هند هسا
 هماشاب اص یساغا یرحیکب . یدنلوا ناسحا نوتلآ رزوب هنراررپزه

 هج و .ریزو یدب نوک لوا .یدلبا رفاسم هدنآ بودا میلست یرایلهژیت
 فلاخم هنیراریدتو یأر كرابلهژیقوی» بوللوا دیک ات و هنت هنیرارا شيا
 ًاعمس ید الکو و ارزو هلح بولوا رداص رانامرف هد «راهبمروک شیارب
 ةققح . رلبدلوا ابهم هکمروک تحلصم لوق « لوقو رايدلبا لوبق ةعاطو
 ندشاط شم راهسک یلدآ یلضف هریپ « ىلع قانون .هداز یجئوشروق ءلالا
 «یزاغ «رداہب «حرجش «شمابسک هراپ شتآ یربره ناو لهاله شک
 کیو هلیرارییدت نسح ران ۲ . ردرلرا یلغوا را رادما و راذگ تحیاصم
  كنهآ یادم كنج هن وک ندنوک تولمنالشاب هنسهرصاح نداوق ید كن هعاق

 . یدالشا کما

 ا اب یی هلمق هلال یلوطانآ ندنلامش بناج ینهعلق : 3



 .oV هعاق 4

NIE s94۱ < )یو )یو )یوگا )یوک جیوک  

 یتالو « یلبا كرافک بواملیراص ههعلق یی و » ندنفردقروق ا

 هک مدیا هراحهب هر هعلق واب « مظعاردص هدن راکد د ¢ ۷ ترافغو بهم

IED 

 جکو را یعاص هلکعا ان نیک ان یسیلف هژینف مز یو نشد مک

 رو دن اد هن وک هن .زسرد ه هباوجو ندقن ندزلا ینسهعاف هژدق مز

 جوایر, ندري دلی ا هی ؛رزو للود»راراتخا هلم یدید « ؟زسردنا

 .ردزانوز ندنرلکدتبا رفس بوربو رادادما هرارب هج هدتماق «هدشنق هرک
 هرومکم كنات-سناورخ یشراقو هدنرانک اروم رهن و هدهکرابم هنس وب

 ٠ متم هلبرل؛انغ لام بودا باسو بارخ ینراتالو هقشودودو نووالساو

 بیذعتودالب بیرخ ردق ههجتراو هنیرلهعلف غار ۰ح ناویواتمعنات .مهلوا

 هنمشد قحن |.( هدا تع نع بوبد هللایع الکوتم هرزواكعا دام دب نمشد

 ترصنوتوق هلهج ووو رولوا نکغ مان ۀبلغ هلکما بارخیبرارشو عالف

 بحاصر زو ناه .رابدلبا ماعایهرواشم هرزوا یارو هد «.رولوا لصاح

 یتالویلبا كنید اها ردا م رواش ین رلاغا یا ید ا
 هدسد كنهژق یک یهاکرارق كهاوخ د نمشد هعاف و و نکردا تراف

 بوقح ندهعلق 1 هد نشد ید قهسل وا هحوتم هسناح هنره زب نکدوروط

 مکحتسم و ندنسیرجا كزع رلهعلق . ردبا بابو بارخ یزغعالوو لیا مز
 هسرزوا كلوب «؟ روق یر كدعا تلاذر و تنابخ ادعام ندنراشوراو

 ربارب هللا رب «هلا یهعلق وباب هریزو یلتاودو هرزوا یسهجهل قانشوب یسهلج
 ولير وک ناه هدنراکدتسا دایرف همد «هرق یم هل هلنمدالوا مزباب « هديا
 بودا نابمرد نماد هند « ءازغلا توت « هللا مس » ریل د ت هداز

 كس رلب زاغهژبنق بود | حتف هاستاکرب ییعصل ادم تازحم«ینهمافوت هلل ءاشنا»

 یر هرواشم كرارابتخا هدعب بودیا مدرنم هلرامغال ینهعاق هرزوا ینامن

 ؛ربسو اباپ ءاطاط ینرافرط داویوا تمعن و ییرلبناج یر هبار .دزوا
 هنسهعلق ندو ككردبا نالات و نالا و تراغو به ینرلهعلف قاب «نورام

 فرط ءفرط هدکدد « ررتسوک تروصهن نارود ةن )مروک < ماسقیچ
 هداز یجاح ۰ اغا ناماس هداز یحازق . رایدید « مناط س ۰ ردلوقم« »
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KIRSTEN HIDDEN صک ص6 هک صک کیک HM صمد صما صم نوع DIDIN RIE 

 .هملقوب راکرخآ .رلیدلبا تراتغو بہن یمالسا راد قره وق هظق هدیزک

 ندهحبک قرق نوک قرف بولیراص هبهژیق ٌةملق هدنسهنس ۱۰۷۵ هلیببس .
 رارف نمشد بودا صالختسا ند مشد تسد یهژینق مظعاردص کام

 هحنرقع كرارق خزود نمشد یخد مظعا ردص .یدرک هبهعلق یکیوب كردبا

 قرهلوا راغمهحاص كد هعافوب ی وس كنس ەم ا هرصام بولک ه هعلقوب قرهغوق

 ...یدبا یسهلدنا انن

 ۳۳۱ اروم ها  لاكشاو ا تروص كن ەعلق یکی

 : هکاقح .شعا شلدبا ان ندجاغا یکءژیق هدنورب رب ینابایخو نامروا
 رشللا یلبلسا كنبراوبد هلود :شُعا لیوحت هردنکسا دسرب نمشد نوعلم
 یسضم كنرلجاغآ هعلق .ردهقنالابو یلاع نوشرآ رشللا يلکسکوی «قابآ
 هکردرلانتم تخرد یلکوک شلوا ندنراودهملق هبراقارباب بولوا جاغآ یلرب
 " هتسارآ كنىراجاغا طومالبو هشدم یلرو یلکوک .زالوب اف هدیدم تدم الصا
 ید راو ردنکسا دس هنفرط هرق . شعایراود هعاق بورودلوط قاریوط

 راس و یرابوط زم لاب ددع رشللا ؛رقرق هدنرره هل شعا هباط ددع

 قلوا كنبرایدنک یفرط یره اروم اما . راو یراپوط یهاشو هنروبهولق
 هرزوا راک هراب یللا هفرط و نکل .ردقو یراود هعلق هدنرانک وص هلا
 « ندنسهعلف قحادرغدل كنرابدنک هف رط وشراف بودیا اس میظع رمسچ رب

 بولک یلاها 4-رلکب نوکره ندنراتالو ایروماکم ,ندنسهعلق هنروط اقیج
 . یدراربربتک هربخذ نوک ره یدرلربلک هدادما « بوک ندرسج هبهعلق
 . یدیا نکم كم زك هغردق رب هدنجا بولوا لامالام هللا رهن قدنخ

 ٠ یلامہب هعلق وو یلاح و اشاب دمحا لضاف ربدت نوطالف ریزو ناه

 كنهملق وی» ندراهسمیک شمریک كاجو شمروک هرصاحم نا لوا بوروک
 بودا اشاعو ریس ندهقرال ۳ هد «؟ردلهس یسهملبریک هسپرتم ندنف رط هب

 قاحوا عج هدمب .یدلیا اشاعوریس هرزوا یعاصو وزرا یفانک او فارطا

 یطاق صن (.... مرو اشو ) هلا رارابتخا هدد روما و هلراقلخ

 كنقلخ عیج هدنسءرصاحم راوبوا هدیضام نکل .رایدلبا , ات ةرواشم هرزوا



 oo هعلو کیا

 ینراشاب ؛بویک همزیچ هنیرلقاب هدیرانبداق هدمرصاح نبح اما . راروروتک
 راردبا رخ افت ,ردلکد بعیرل ها دادماهدکنج بویک باوا کس وپ یسا بوتروا

 راربد « ؟ردبکد نالسرا نالسرا یشید هدنالسرا نالسرا كکرا » رلنا ارز

 یرلهحوق .رارباک هدادما هليو هدننوک كنج بولوا رانداف لاثم هودع هعبار

 قمصاب قمصا هلج ؛ رلزامازپ بوی وقوا یرلیبص بولوا نش تیاغ
 اجماع .ردراتکم انتتسم رشاواص هغاعاق بورواو رشارغوا هللا كمسک و

 .رولوا هدیرلازوک

 قرم فرزان یو رکا لوا ددی ٩ یل نوک ا وک واوا وا
 بولوا هرزوا لادجو كنج یسلاها رابره ارز . ردحودم یراجارجو

 . ردقوج یراحورح و یلەراب
 اشاپ دارم یلهیرصیق بودا اشاعوربس ندزویوب یند ینس«ملق هژیقوب

 .قدلوا ناور یرغوط همظعاردص بولوا مدآ كسب چوا هبا لنآ هدکدلک

 بودیک تعاس (۳) هرجا رانامرواو رلغاط زود هبونج بناح ندهژیق
 ثکم هدنآ كرلک هنسهراد یمادختک ميهاربا هنيو هنسودرا مظعا ریزو

 یاب سا كنحتف بوریک هني رتم كنهعلق یی مالسا رکاسع زونه .كدتسا

 . یدرازوروک ینکزادت

 راوتسا ةعاق یکی ینعب راوسرز هرصاحم

 هسا رلیمور .ردکعد هعلق راو هکرد راوننرز یمسا كنهعلق هجراراح

 دهعلابیرق بولوا یلغوا نیرز یببن اب هدنسهنس ۱۰۷۱ اریز ۰ راربد*هلقیب
 هژبنق نکیا ییسااو هژبنق اا دم بارپس ینح ردا یداوب هلغلوا

 هژینق مزب یرب كنا روم رهن بوناوب هددص قلآ ییهژینق بونلوا قارحا
Eیدتا اس قرهلوا راغم هحاص ی هعلقوب برق تعاسچوا هبه زلف . ` 

 تافتلاالصا هدهسیدتبا هیت هسد « كق ینهعلقوب » اشاب دم پارهس هرکه
 كن یمرکب هجا كرمدنا هملق نوش دو ی نخ ا اهد تولوقا
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IK IEیک بک کیک یک نوک یک یو 5  DIENER: 

 . ٠ قحا بولوا بارخ یرلغاب شوراو وب نوحکنا . یدراریشدلاح هغمردلوط

 لقاریوط كنءژینق , یدلاق یناتسرانم كنيلء بق هدنفرط یسهعلق هسنزءرب
 یراهمخذ لکا نکا ندنرش نمشد امآ ردرلاروب :یرلرم یللوصحم

 . ردشمرب و تاکر هللا ردتمینغ هس رهش اما ملک ندنراتسالو هقشال
 اما .رد فطل هدزوع یساوهو با هژدق هعلقو رکنا ترپش رش هم

 .راراقروق كب ندنمشد هدقدلوا زوب هد بوکوط لوک بولوا ددد یناتشتدش

 رساخو بثاخ هنب هللابانعب اما «ریلک ندنرزوا زوب بودبا نوخیشنمشد اریز
 بوس برغلا لقیرازوب یهدنفارطا هعلقیسلاهاهژبنق نوت هدانا وا .ردک

 كنج هلا نمشدنامز یهبولوا عیجشیسلاها .راردیاهظفاحهلرسءدایز ینهعلق

 ردق كسالاح . راو یرللتآ ردق زوبش .ردناابیسبرنک | زالآ شاب ندمیظع

 زقو یلغوا كنلارقهقراعناد .ردسوبحهدننادنز هاج رک ی رلربسا یلغابینانآ
 4 اا هدنیوزل تفو را زاخو دیدیا رام ویو یریزو تلای

 قلوص هلیا شماق هدنجما وصو ریلا شماق ررب هنیرلزغآ بوری هرجا یسهریح
 هنبراشاب بولوا رلتیکی لاثم كلف دالج هلهجو وب .راراقیچهفرط یثراققرهلآ
 ندنرلق دلوا شمسک لک« یرب یه اریز رلراقاط یراکناچ نیهاشویرللت هنروط
 یاوئارفاک راسو رلقابلاق جات هدنرراشاب كرلنوب .ردببع هجرانآ كم زکزسکناح
 «یرلریشقاج ینابتخسو نشدم ؛یرلباوثا مان نمدوقو یراهلود ندیردوکیک

 كمدا رب ندرلنوب هکراو یراباونا قجهصیف .یرلجوباب یداب یلزومهم
 © اونا لوب رلیلادحرس رایم ارز . رواوا ی یندلوا لموق

 كنهآ کنج بودا نظ نمشد هسروک هلیاباوئاوب یرانوب رلیلدح ریس راسو
 رام :یاسل قانشوب هلقلوا قانشوب ییاخ . راردنک بوجاق دوخاب و راردبا

 . رگرارییب غیبو عصف ردق وا ینهجراجم اما .راربلیب ییراناسا نیناسلو پرص
 ببرغرب بولوا عبطل | ملسوماح تیاغ یرلمدا .نمهلبب ردقوا راجرب لاتحا
 یمهرفس . رارولوا دةم هنر طاخ بات هن هتسلوا نامهم هتسر هدنرلهاخ

 ندومق الصا یرلنبداق .ردقوج یرلیزاغ مرتو عیجش «مرکبحاص «هدنادیم
 هراښم هلا « هلكبرشال هدحو » رلهلوا هموجیم هکرکم « زامقیج هرمشط



 ۳۳ یسهعلق قاربوط

 یرب ره هکیدریدباب هیباط كوي کیا هدنشاب کیا بودازوا هدایزمظعاردص

 ددعیدب شمت .یراهناخهبج یراکدتکب وقار, كلارقیدب .ردزربل آ دس دننام

 یا ؛یدیوق لوق زوب رچوا هنیربره بوزید هراهماطوب یرلپوط زی. لاب
 وب هعح ره .یدلبا نيعت ندن ازاب یرانن كسوا ینجاوم تارف ددعزوب

 بوللوا نامرف قعلوا نیزم هاراقارباب و هریدنالف یرزوا كنهساط ییا
 د رالف قو دتا وا وو ناورقکسا هان شوراو یافت و

 . یدنا هدقملو هزات تابح

 تاق تاق بولوا هل شب س . یناراع كنشوراو یسهعلق قاقارب وط

 هرزوا راق زاق ارس هدرلنوب هکرد راهناخ اباعر حاسمو فاعم ددع زوب شب
 یلوتروا هتحت هردنش ةلح انب بشخو هتخحت تاق رجوا « رشکیا ین

 هدنرانک لوک یرلامز ٌهناخ یلان شوخ اما ۰ ردرلوا یلهعاق لانش

 همزانآ . راو یدحسم چ وا ؛ییماح جوا .ردانعر توس نالوا رطان هبه زنق

 ناخ يا ؛بتکم یا کت ر «هسردم .ردلئام هبهرشک تعامح یدحیسم

 یرلفاقوص هل هلغلوا هدقلقاطاب ید شوراو وب .ردراوناکد ددع ناسکس

 هدنغاطاب كنهرحم یهدنسارآ یسهعلق هژبق هلا شوراو وب «ردیلهشود هتخت

 ددع کیا ؛یسهناغ هوهق هرس رب ءدنرانک لوک هدنشابرسح هرزوا راه زاق

 ددع کیا .ردرلهاک اشا ردوکوا صاخقیقد زورو بش .راو ینامرکد تا
 رسج هرشط ندنسوق تکس كنءژنق وب . راو راویوق یلوص تابح بآ
 هرزوا هر اما .ردندنشخهلح .راو کشوک هحنول رب نافرعلا عج هدنشاب

 (لادغاب) بودنکهب یبناح هلیا رسج ندکشوکوب .ردهروصقمو ءیسم هلغل وا

 اما « یلقدنخ یفارطاو ییهحغابو غاب ردق زوبیدب . كدلک هنشوراو بارخ

 كنبرل.حغابو غاب بودیا قارحا زونه نمشد . شعبا شوراو زسهعلق
 . ههدح هله هلغلوا هحععا یاج اغا را هدن رش كنلهژتق + شلاف یسض»

 ' « ناکب « نرز اما . یدیا هداروب یرلهاکحرفت یراناوضر هضور و

 یرلهجغاب و غاببوکود ندتمسوب هلج نکرکودهنسوب یهژینق یرللغوا «ژادن
 هنسهریح هژینق بوربق هلج یرلاهتنم رجش یللوصحموا بودا بابیو بارخ
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 هدنسهیباط ره .ردراو یبهرئاسو یراروطز< لاب رناسکس رشم هدنراجا
A8۱ هارون یرلهساط هدكنهعلق كونو < بودا قلنا هدد زورو بش مدآ  

 كوي هدرب قجهنلوا دع یسهضق كلاب .راروروق ییرلرب یرب هلغلوا رطان

 .ردشمقبج یک دورم دس بوریوسکوک یرایا ندنسوقج هکردراوهیاطرپ
 هدارون هد رعم ناح . ردیک هفسمولباق ل هدا لوک نامه هاط هنرواوب

 ردرطانهس رالو فرط ج ر هراب تکی ,ریاسهدیا كنج مدا كس ییا

 نوردنا كنرغاط قار وط وب .ردهدنغاحو ر _كهساطوب ید یمسوف ج

 هکردراورلهقنالاب یوق شلدا انب هلبا رلامنم تخرد عارذ رقرقهنب هدننوریو

 هدرللاغزامو كسرد ی رل رک راک قماسوا درج هدنرزوا یراوید

 1 یرلهناووارف هدر ناسکس هدهدب رز وا یراود .ردهدامآ یراب وط یکی ریک

 ا هقالا تبج ناق نیلاب رب هدنرانک لوکو مدنجراخ , هعلق هدكنو , ردراو
 ناخ رابزاغ هدنرلکىلد لاغزام رار هب وص بولوا لو عساو .ردراو یراود

 رب رروط یکوغوق ضایبتاق نیلاب یاویص هلیا جریک.رارریک «یرتم هدهکرعم
 فوم هلکما ممرتو ریمعت یتسیدنکز کلاب هلیوب كنسهعلق هژینقوب اما .ردراوید
 لارق یدب یخد هدخنرات ( ۱۰۷: ) و .ردراو یمالعر كس کیا نوا

 . نازق هجو یسهلک پوط كيب زوي نوک قرق لماک بوک هرزوا هسلق وب
 ید یاقاطب یک ییدابا بارخ یغاقاریوط كرهش بوکود هلیا یسهربخ
 رو هداز وابریوک نکیآ هرزوا قلآ اندام یثوراو وب .یدارماوط ل
 " ندنمشد .تسد ینسهملق هژینق بوشبتب یک ضخ شاپ دمحا لضاف مظعا
 یمولوا كنهعلق و یدلبا نتتمو رومعم ونرس زا ینافاروط هلردبا صالخ
 كاشراوید كرهبلکی ینراقزاق راوید هلج بولیب یغجهلوا ندشوراو وب
 - اهد ندنراوید كنمهعلق هزیق اوب اما .یدلیا متر قابا رزوتوا ینکلیلنیا
 . نوشرا یمرکی یراود كشوراو وب هدهرصاح نيح اریز . یدلوا نبتم

 ما یراوید كشوراو ءرابدابا ريد" نسح هکاقح اما .راپدتا قالا ردق

 یتعفنم هشوراووب كنيرلروط هعلف جا ىدا هسلوا كيكو یکیراوید هعلق

 ؛هرجا لوک اهد مدآ زوب ندنراشابییا كنشوراو قلقار, وطوب .یدزالوا



 8۳۱ هژدنق هعلق

 هرخاف هشقا راو یناکحاوخ ناخ ییا «یسهکتییا یادص تتم ددع ترد

 .وولوب هدرلاروب هردان هسلاو

 ندنسوق  كنسهعلق هژدق الوا-- .یشوراو قاقارپوط كنسهعلق هز

 بدخ شملوا اتش هرزوا راشزاق هدنرزوا هز هس هدیرغ باخ توقح

 جوا هدنرزوا كنورپ وک نوژواوب .ردقلع دا یللازو ییا ؛ردراو رلرسج

 یرارسجوب هجیکر ه .راو رارمدج یاکربمز هدنکوا كنوبقرهو راوبق هنب هدر
 ره بولوا حالسرب هنی یرانابساپ دلج ؟راردبا رپع هوش بور دلا للا هراقم
 روع رسچ وب .رازمریک هل یشوف یلداناق كردپا هظفاح یرسج هحک
 یلاتح اقلیراو ندر رب رکید یلیراو هنشوراو قاقاربوط ءرکوص ندکد ادا

 ءریزج رب هجهقشاب هدنجشا لوک روک ذم ید یثوراو قلقاریوط و .ردقوب
 شلوروق ناه یلکش كنمهملق بولوا راوتسا راضحرب میظع هقنالاب .ردهعساو

 هعاق هدر قح هلوا یهلیح یاب الهو هدنف رط یسهعلق هژق اما ی هاب ر

 هدفرطوب نوحکنا .ردراوا هدنرانک لوک رظان ههژدق ناه ردقوب یراوبد

 ریشدلاح هغملا یتسهعلق قلقاروطو نامزره ه.دکداکن مشد .قو یراود هعلق

 هژینق بونهلرپس نمشد هنیرادرآ راوند كلح زمکیدنیا ریعت یسهلیچ یابو
 یشراق ههژینف كنسهعلف قلقاروط هسد نیسهعا دار هکود «هکود ینسهعلق

 یسوبق ج قجحنآ هدنسغ بناح كشوراووب .راشمامایراوید راصح هدنزپ

 زوب شب هليا مظع رمس- چوا هرزوا هریح هنب هدبرغ بناج ندوقو .راو

 یلوروق :ینامرواو رازن «یلریاح هدعل بوک یرلرب قاتبحو قاطاب مدآ

 هلس یراسورخ ندارو 4 رد یرلهعاف نمشد یا هن وا . ریلیقبح هب هب رق رب

 کا « كس هدنرافدقج هنودواو هغولتوا هوا هلو رال هژینق ءرایدنشنا

 . راربریو شاب بولآ شاب هدهرک هجو راراقبچ حالسرپ بوکیرب مدا كيب
 لنامرواهجرک لصاما .راراطاب لوبموج بویمهدکرلت | و هبارآ هفرطواما

 عقاو یالوط شوراو یلقارپوطوب .ردیسایرد لویموج اما ءردربرب یلریاجو
 هدن راشابكباب انوک .ردهوطخ یللا یضرع «ردعدآ همرک زو شیلوطبولوا
 : ناو یراهباط_ یک اهيا اد رو هاب کیا كنم هردو قلا
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 KIERO نوک ناو )ورک IE SIE نایک DIE یک نوک یک KDE KDE KDE وه KDE یو SIE DIE BIE جوک یو )یو

 .رددوحوم الماک ییبانص لها .ردراو ناکد یللا هدنفرط ییا كهارهش

 ا بشخ ایارس تاقتاق صوصخم هرلاشاب هدوشراحوب سس, یارس اشاب

 قحاولو مباوت ددع نابکس ءشع « یسهناناوید . ردراو انعر نادناخ رب

 « یرصف اشاب دمع بارس »و هنسر .راو یرارصق اغاهح ددعتم «یرلهناخ

 یهرانم یکراک كلاش نادم ناطلس لصتم هبارسوب .ردرومعم كم «رلربد

 هرزوا قلوا لصتم هعماح وب .ردانعر عماج رب نیز انبون هکراو یعماج رب

 هلذلوا هدرب قاطاب نکل .ردلوحوک راو یامحرب فیطل كناشاب دمت بارهس

 ا هايس توراب ییهیق انب ریکراک هدر چوا : زاغوط لمت هسنلوا اشنا ما كوس

 هلق یلناق هد ی رب « ردهدنناب یسهلف نادنز وشراح یرب : ردراو یراهسزخ

 مام «نادنز ییرهش «نادنز مان هناخجرک .ردهدنجما هلحم هدیرب ؛ردهدنید

 ندرت وب .ردرک راک به یسهرانم ییماح راوی ؛یرارگینوف يا کت هعاف

 یسه .ردرلانب بشخ تاق تاق هل .ردقوب اس رکراک هرجا رپشوپ هقتشاب

 یاشاب مهارا یر ۰ یماح ناکام ارس یرب . ردعماح ددع جوا

 یجنکیا كنهعاق  ردیعماج اغا یسع هدنزوب ۱ كنسوق خو «یعماج اف

 كنوب .ردربمدو انب رکراک تاق کیا هکرد (یسوق ) زیلبچآ هرغ یسوق

 كنوقوب .ردهدامآ یرانابهکت زورو بش ردراو هحاسا نوک انوک هدنغاارآ

 ىلا .ردراو ینهلف تعاسر ی زانم لومعم ندیشخ هلو یمایاع هشم

 ناو یرلهناخ یلوتروا هتضنو انب ؛ جاقآ پارسو تاق تاق ددع (۱۰۰۰) ردهلحم

 لوق ود «یسهناخ اغا رم «یسهباخ هداز یخءاو . یوا یلغوا یجنوشروف

 یغاشآ :ردقوب یرابلوح ۰ ردرلوا یقلمالس و هناخ یلنشنهش یسهناخ یساغا
 او یجب درد ؛ قلمالس یسلاع اهدو هناخ مادخ یاق یراقو ووا ناو

 هلغلوا جاخاحینخ مدآ ی هدنجماو لوجوک هعلق .ردمرح ۍراتاق جنچوا
 یلهشود هتت یرلماع قیرط ۰ ردرارق رب هدنرزوا رازاق و راط یرلوا

 هدراقاقوص یرلبوط نلاق قیرآ مبج .ردلوبنوج قاطاب یتلآ كرش بولوا
 هدر رایوط و راهلک ارز .ردراشعوق هنیراسد راوید هرزوآ رار دلاق هح

 «یشەسردم ر ردراو یدحسم هلع ددع حوا .ردیکراناب ندنغل غا هسروط



 تز

 یم هعبطم مادقا ا هک 24 همر ون : دلح

 ۰۹ هژینق هعلق
KIKIیک یک اب ( KDE NDE NIE DIE SEKEیک ( KDE NIEیک  KIEKSIE RIE 

 تانع هدندرا راود ون هد رعم ناح .ردلو رب عساو رورو نا نا هارآ

 یعاباق بوطو یرلکلهد لاغزام كحهدا كنج بوزاق راسیرتم بولل ریس

 هج لرهش هدنزوب جا كنبراوبد هملق لوس یخد .ردراو هدفرطره یرارب
 ردقوب راوا لصتم هبهعلق الصا بولوا انب هغرالآ نوشرآ رشپ ندهعلق یرلوا
 هدنسهشوکترد كنهعاقوب .ردماعققیرط ید راوند بولوا ندناعونم هدیسلوا
 رزو یک نوروب رر هرشط ندهعلق هکردراو هساط مظع ددع ترد

 .ردرلهساط دننام هسراهعلق نیدرامو ناو یربیه «شمقبج هنحا لوکنوشرآ

 هدنقوفامو یراپوط هاش ربار, هیوص تاق رشکیا ران هنیناج ره هدنربیه
 الج یک نوتلا ردراو یرلیوط زم لاب هراب رمشللا ۰ رقرف تاق تاق

 هد راشا رب كرانوب .ردیلماط هتخت یرارزواو یلوتروا هلا رلهک ینمریقو
 نالوا یعزاول مزلا كبوط یه . مدروک هدننسهعلق سودر هدزکد قا

 هدامآ هل یراراسول « یرلرطس « یرله + یرهلک « یزاولو تامهم

 زورو بش یراحوط بولوا یللبتف یرلزغآ هلح ادعام ندشیداوا

 یرلپوط لوسوب بوکچ هرصاحم هملق وب هرکز کس .راراتاب هدنناپ كنيراپوط
 هجور, چیه نمشد یرلپوط ینا وب .ردراشمهمیا لزتت الصا هفغ | هنممشد

 ییراپوط كنهملق وب شاپ نسح ی ابرت روہشم موحیم .نعهدیا لاطب هليا
 مظنتو ببرت هللا عنصت بیرغو ب روط ان کر موزا ببلرترب یرارپسو

 هرصاحم یهملقوب رافک هرکزکس .ردقون بیئرت وب هدهماق رب جبه کردشمتا
 هلمح راپوط یرلقدقارب هدنتلآ هعلق و هدکدتا رارف رسساخو ئاخ بودنا
 .روروط تاق تاق یک ینربک یراپوط كميظع طابروب نوحیفیدلاق هدهعلقوب

 ۱ رکراک یدادش ؛ردرلوف رمد یوفو نتتم « راو یموق کیا هلح كنهعلق

 یرلارآ و قوب .ردقلعم حالس تالآ هج هدراوند یهدنرلارآ بولوا یلرک انب
 تاح مدا ناروتوا هدزوک هام 6 ردیرارب نافرعلا عقب كنسلاها هژسق

 ثکس یر ردا تحار سج مدآ هدبسفن ره کیا مسن داب انوکریو رولو هزات

 یرکبد .ردشلآ یمسا وب هلغلوا رظان هنف زط راوتکس هدقرش بناح هک ردیسوف

 وب ؛ردعدآ همرک زوپ ییا ردق ههجنراو اکو .ردبسوف ج رظان هغ بناح
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 3926 )< یزک یوک یوک یو یو

 پچ

 2 ۱دشک نووک یو

 هدنمکح یراقاآ ترد . رریدکآ یهغلروق رب شتاب هنجما وص قرهجآ

 نشد رب چیه 5 روراو راهساط رکو : یرکا ا نالوا

 قانوق مشکیا یفرطیه كنهماق .ردظوفحتباغ ارز نعهدما لاطب یتا وط

 ا شات لف كل ,ردارص ناتسرحش یسم رشط .ردقلقاطاب

 . هدفرط لوا بولوا رلارح قیجا یرافرط یسورپوکلارق .یسهعلق هسنزهرپ
 یروشا را هدفرط و .ردراو یرلوروقو هحاب :یرلارحو غا كن هژدق

 وب «ددراو لوق یک ایرد هدنرلارآ نکل « ربشبتب نوشروق و پوط هیهملق
 . چوا .ردراشهاب یرپوک نیتمو جافآ دا همرک زوب چوا لماک هبهعلق هدفرط
 راهراقم یرسح بشخ ددع جواو یرامادخ هحتک سه بولوا همسک ندنرب

 لوکرب هعلق .رارلکب قرهلواحالسرپ یرسج هحیکیهو راراباط بوریدلاق ها
 . كس یعرج رادام اراد بولوا عقاو هجالوط هشوکراج هلامش ندهلبق هرجا

 مدآ همرک هلم راقاآ یدنک یهعلق ربقح ول . ردمدآ همرک زود تک

 ناه هملق بودیا هطاحا لکا یفارطا . ردقو قدنخ ۰ ردمشمالعدآ

 هلوط بولوا قاآ رشللا « رقرق یلوط كنبراراوید . ردشلاق یک هریزج

 یسهدوک مدآ ینیراشبط و یسیرجا كراوید وب «یفرط یا .ردنیتم و متر
 یرامعمعارذ رش نوا یدقكنمرب یه هکردیراحاغآ طومالب و هشم هدنغلنىلاق

 23 فرک ی 2۱ بوبالغاب هتیرلرب یرب هلبا هلبح راراکتعنص یراجاغآ 2 . ریلک

 ۰ بوط كس زوب مرک هچن هکردراشیا مس > هلوط لام متر ی قرد

 ٠ هغارپوط نالوا لاثم زربلآ ر ندرلکرید جاغا لورو

 ۰ هراو یرلکجهحناب كننابعا رهش اجاح هرزوا یراوید هعلقوب .ربلاق ریالپاص

 هراو یراق« كتمه بابرا نالوا دیهش ینامز هرصاحم هرزوا راود هنب

 نیتم و عساو « ییا هبنرع وب یي .راو یراقاریاب ,یتهالع ندهتخ لشي
 ریس هبهعلق هدنکوا روسو . ردقو یلثم هدرابد رب چیه هک ردیراود هعلقرپ

 هنرزوا بولوروا تیج هرزوا راکهرید نيلاق هنب تاق رب نوجا نوسلوا

 - هعلق هکراراوید هقنالپ زسهلوط تاق نیلاب « شهاویص چریک یناسارخ ضای
 ییا هجراو هنیراوید انآ یدرآ كنیراوید رپس وب .دوروطیکو وعوق .ضایب



 “o هژینق علق ۱

 و9ک )یو یوک)بک یصک بوک IE NDE DIE IE )وه RIE DIE DIE نیک IE )رک یک DIE DIED )یر نیا ایر

 را ءیسشاب زو ءیساب یرح کب یالا .ردنوناق كملکپ هظفاح دا

 لام : یتاک راشواج «ینما راشواح «ینبما رفد «یسادختک رتفد « یرادرتفد

 ؛ینیماجارخ «یسادختکرهش «ینیما رهش ,یحهعطاقم ,یحهبساح .یرادرتفد
 یدب كن کیا « یرادزد هعاق « یسئاب .رامعم فلکم « یرادحاب ,یستح
 .یساغآ یلرب ندنرلاغآ یحاص غوط ددع ترد یعرکی «یتارفن هملق ددع زوب
 یلرپ راصح یلشب «یساغا سولوترام راصح بع .لوق لوص «لوف غاص
 یرجیکب یلوق ونق هليا هطوا چوا . ردراو یرلاغا رخ «یحهبج «یجموط

 هدلس ترد «چوا ند فرط تداعس هناتسا یرلافا یحهبحو یحوط ,یسافا

 بقل ؛یمالسالا خمش قرءهلوا ج زدتعیرش بناج .راریلک بونلوا دیدجت رب
 . ردنمشد هل یفارطا ءردراو یسیضاق هلیسهب ها زوب چوا یفارشالا

 هدسان هاوفا کو -- , یزرط و لاکشا و حرط تروص كنسهعلق هژنق

 یسهنس ۱۰۷۱ یتح .رددیقم هیون هدهدیهاشداپ هناخرتفد رار ( هژینق)
 شما رسارس هللا یناهک ان یاضق رب هملق نکیا یسلاو هژدق اشاب دم بارہ

 توام شش بوآآ رخ ند و افا يما فرم يا مو
 رکسع كسب ناسکس شم قرهلوا تحکیو لدکی هليا اشابلیعاسا یریزو ندوب
 نیتمو ددحمو اهد ندنکلوا هليا مان مادقا هتسربمعت هلبا ایاعر ردق كم قرق و

 .ردررحم  رات وش هرزوایمایلعهبتعكسهناخ ناوبد الاح هکر دشمهعلقرب

 بات رس ناه یدقاب ینسهملف هژینق  اضقرانبوشب ر |ندقح بناجناهکان
 اشاب دحش یدیاب ینتسهعلق هژیق . دماح یدلسد خرات هنماعا هملف

 1 هنس ۱ ۱

 رکود رکود كرهشهلرب لارق ید ابثکا هکردنیتم ردق وا هعلق ون
 یاررو تلا ناغ دم ناطلس هد ۹ اردک رسا و باخ تاپ و

 یدیدنک بولوا روصحم هدهعلق وب اشاپ نسح یاابرت روہشم ندنسهردتقب
 صیلخت هللا هیرح سئاسدو لبح عاونا ندنرکسع لارق یدب ندا هرصاحم ,

 .ردحراو روطسم کدر ماشو باخ یم شدو ییدلیا لامو سفن

 ینغابا ترد بوک هعلق بولوا هدنجا هربم قیع جف یسارد قاطاب اریز



 -:یبهماضایم یلجایلوا 0۲۹
 یخ E ود یهژینق یرابحدادما زیقراق نود هقراعناد هدسنحا 1

 رت . مدل هشالوط هدتعاس یا قحا هلا تآ یرواط لوس لصا ریقح و

 بوشوا اباعرو مالس-ا رکسع هتیرواط نمشد ٌهلبریدتو یار كناشاب نسح
 ۱ . رابدلبا ار لوالاک قرءهرب دلوط .دنوک چرا

 ۳ ا سونا لوب .  هژینق علق نیمز و لاکشا
 ناطلسو هدنحرات زوقط كم مرگ و .ردراشعا كلم هننمض قر#لآ ندنلا

 هلبا ناما ندنلغوا نرز یو اشاب مهار ا یزاغ هدنرصع ثلاث ناخ دم

 یرزو یبا مور اشاب دم لیوط نامزوا : هک ردوش یی بیس .ردشملا

 ١ كتهعلق امدقم رزو يا و . ىدا یرزو ندوب هداشاب نسح ی ابرتو

 .رکود یهعلق بوریک هسیرتم یسهنوع یلارق هسنارف نلک هدادما هنیراسیرتم
 نودا تباصا شا هتوراب یهدنسهعلق جا كنەژىق ردق یس اب نکرل

 هعاق هلرکسع لاثم ارد هداشاپ هاربا مظعاردص هجناوا لالا ردکم نمشد
 شد سالارخا هردبا كنج نوک ید تومور راک هارد
 _. هدناح (ارومکحم) هحیکرب تاچ بولازا اددع رکسع هل رق هللربق هدنروناط

 (هریو) یهملق ندنسأی نیروصحم نروک یلاحو نوک یستریا .رایدتبا رارف

 كنلنامع شواج نانس هجوق یلیوحم ندنفرط رکسع ندنرکدتبا ماست هلبا
 . ردراشهرشک هرادرس یرلحاتفم هد ر:او شمراو هبهعلق قرهلوا ینهر

 هفلوا تلابا هجهقشاب بونلوا ریرحت هدنرصع ثلاث ناخ دم هدمب
 بول وا قالا قاحتس ررب ندن رللاا هسوو ندوب هلغلوا تالور دعتسم

 یو شولقش «هغاژو یووقا : .ردقاجنس یدب . یدنلوا رر حت تلاا

 ۱ . راوشوباق ناپوق «راوتکس
 یغناحنس چوا .اذکه نام كسرکا .ردهدنلا نمشد یغاجنس راونک

 یتماعژ بایرا . ده (۰۰۸۹۰) یصاخ كنساشاب .ردبا طبض راماقمغاق

 هل راول هيج هرزوا نوناق . ردحوا زوتوا زوشب یرامت بارا « ییا نوا
 مر یزکسم یتلابا هنسيیه . رولوا رکسع كيب شب هلیرکسع كنماشپ و

 یسهعلق هژدق و هلب رارکسع یرافاحنس نت وو «راصج هجالآ .هردنمس
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RIESEو9۲ ۱ و9ک )۱ یوک )یو )وکیوم یک ورک ای بوک  

 قاحسیدو رزو چوا هنمیمرت كن هعلق مظعاردصو راندتک هکمرتک هربخذ

 .رایدالشاب هریهطت یتسهربح ءدرانآ بودیا رومأم یایاعر كيب یرکی هلیکب
 نداروا بوراو ردق ههعلق ۹ هعوق هعوق ینمشد یسهداز ناخ رابات

 تملخبولک هلُماغ لام کوب هبارآ زوبیتلآ و ریا كيب یتا آو هلک كيبیدب
 یراریاس بونا | یفارشاو یرلنادومف كراربساو .یدلوا بارف رش هلیهاشداپ
 راوشمط هلیراریسا یرلراتا و . یدنلوا ناسحا هراراتات ,ربارب هلیانغ لام

 . یدلوا رومأم هکمتک هتتلاا هدیسیدنک بوروتوک هنسهملق راوتکس یریزو
 ناباتش هنسهظفاح هلغلوا دحرس یامنا یسهعلق یخداشاب دمت یساشاب هرکا

 ریقح .رایدرویب تع نع هنیرفس هملق یکی مظعاردص نوک یستریا .یدلوا
 نابعا .مدلاق هلا اشاپ نسح هر هدهژینق بولآ نذا ندنمدنفا ادخیتک میهاربا

 .مدّسا عورش هناشام یهعلق هلردبا ت تفلا هلا

] ۱3 0 

 كننسهغرال | ءربح كنسهعاق هژرنق س . روهقم رواط مرحو شیاتس

 .دزاک تلک هوق و مه فرط یسهعاق هسنهزءهرب ییعل هدنتسقرش باح

 هک شما اشنا روناط رب مظع نوجا كما نوز هلا هرصاح یهژینق نشد

 هدارګ راب هکر اراد اکا روناط هدنناسل دح رسوب .ردلکد رش رودقم یساشنا

 بوپاب هعلق ندقارپوط نمشدكيب زویکیارب هدنرانک رهن ابو هربحم رب دوخایو
 راغام .مدنروک غا كارب ن اما :راوولوا قسد دا یوزاق رتو
 هنس هدنسهروج بوزاق راسیرتم تاق تاق هدنرزوا رلقارب وط شملغس یک

 لاب ددع رثوا هب هاط هو را شما راهماط مع هدر زوقط ندقارب وط

 وډ بچا راد بو لوھ قوا ر فر و
 لوچ وکك وچ وک نبرد هلیوا .راشمتروابوبوق رلکلف خرج زراجاپ هلتطیشو
 هسردا ش)وروب هروباط یرکسع لر هد4رعم ناح هکر اشم زاف راروفوح

 هلبا رلامم تخرد یفادو یللاد یتسهفرا هاراروفوح هڪ ,هشود هنحشا كلوب

 بوزاق روناط کید كوج وك تاقرب هدەدنزلهتر وا رو اط و و راشما دس

 ه هژینق هک اّتحا هسامراو مظعاردص هکاقح .راش وقینسهناخبجو هریخذ هنجما
 تاقرهدشوراو مان قلقاریوط هدنسغتثاح كنهعلق . یدا رتربا اطخرب



eéیسهمانتحایس یلجابلوا  

 یدرآ كنمشد ریزو یلتلود ناه » . رارد هدهعا كنج تحاتح هلرال هژدق

 داتات ناخ هداز هرجا نیعلاةفرط هد «ریدشتب یرایلنآ هلیرکسع رانات هرص
 یک فطاخ قرب هلبا راکشودع رانات یلتآ لاستج كيب قرق یارک دما
 تلاص هدرلنآ بوقارب هرادزد ینهناختوراپ مظعاردص . یدا هدهمتیک

 .كدشیتب یرغوط هبهژینق هدتعاس جوا بودیا راغلیا هبونج هلرکسع
 کنوح -- . روهقم رواط لاکشا فاصوا و هزي ةملق صالختسا

 هرجا یمظع رو اط كنمشد هدناحاس كنسهربحم یسهعلق هیت مظعاردص

 نالاق ندنمشد هرجا روباط و هل . یدتا ثکم هدکجهمیخ رب بوریک

 هيلع دمتعم راسو یاب جهبجو اشاب رادرتفد ینازخ و لام توراب هناغهبج

 ینمشد یییزاغ كیب قرق ندمالسا رکسع بودیا ضفق هلیرارتفد یرامدآ
 ندهعلف بوغوق ینسهقرا كنمشد رالف هدانئاو .یدشا رومأم هفغوق

 ۱۵ >صکیوک

 .یدرلر تکهریزو روضح نو وطیمشد نالاق هدنجمم روب اط بوقبح هرشط

 یاغوا كنلارف هقراعاد و یتسمع كنلغوا نرزو یربزو كلارف یتح

  هدنرکدرتکهمظعاردص روضح افق رب تسد یرانادوق ددعش لصااو
 نوسلواولتوق زکازغ» بودیا راقلزاود هنیرابزاغ هژینق هلقح بیجتردصوا
 نت مون یناعاب هژیق ادتا هند «نوساوا لالح هر کا كهاتدایو
 مياعادخ اما .یدقاط كناچ رب هنشاب بوریدیک هرخافتعلخ رومس رب هیاشاپ

 یک هراسالپ یشاب یتسوا هکنوچ .یدزمهید یساشاب هژیق هسمک همدا وا

 هب یضاقهرکوص .یدا هدرحهس ندهاستوراب دود یزوک یزوبو هدژهرپ

 هرکوص بوللوا ناسحا كنلجو تلخ هرلنالوا هدرکرس و هنابعا راس و
 نالوا هدهعلق .دلدشت یک رضخو لدلک افص نس ریزو ولتلود» رابزاغ هل

 هدیرح نادسیم یسهچن بودیا دادما هليا شاب و ناج هزب هلیب زلابعو لها
 ,راردحورحم ندنسیدنیرس هرابموق و پوط هدیرلهجم و .رلبدلوا دیش
 هليا شاب یرازوک كمرک بحاص متاخوا هدنرلکدید « كيلبا ناسحا هدهرانآ
 عی ۰ از یدّتسا ناسحا هراب هسک نوا هسراذوناخ هرم هله بولوط

 ههژینق هلحماالع بولبغاط هلرلما رلاغ راذک تا رر هراقاحتس نه
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 »)۳ یزپم كزيشد

 IK جوک )رک KEK BoD KEIM KI )او KEDE KEDE eI EDK KEI BEI ED DEI DI BIM DEDE BIK BIK KDI نوک

 هللا !ریزو یللود نامآ .ردردکم زلاح بو هک هربخذو دادما هزب یلهلیقس
 شب هدیکیب نلک هداب رف مظعاردص ناه «!شیتپ هدادما هزب نوجما لوسرو

 مدشش هدادما هزس هتشيا » هدهنرکسع هژنق بودا ناسحا نوتلا زوب

 مزابهش ینس میهروک »بوریو هدیکسب نربتک همان قرهزاب هماستلسترپ هید
 نیسهرو ییربخ ییدلک دادما بوربک هبسق هلیا قیرط رب ندنجما نمشد
 هزاب یللا بوللاح راتلحو ریفن نآ لوا .یدد « ۱ هلوا لرکتسد لا یروب
 ندنسوربوک لارف ماللسا کن عیج هل رلب وط یهاش هراب زود جواو ز لا

 ۱ .یدک
 کف

 داوا مرم جو

 یرکا بول وا نیبمآ یجهخرچ هلب رکسع اشاپ لیعامما یریذو نیدوب
 یجروک هلبتلابا بلح « هلوق لوص یریزو راوشبمطو هلوق غاص یرزو

 هدنرارب یلرب هرزوا نوناق هدارزو راس . یدنلوا نیت رادمد اشا

 هسا اشایدمحا لضاف ,یدا هدهمتک هورک ,هورک راو ناحانج بولوا رارقرب

 ینیرش لودر قاحنسو ردیک هلیرکسع یدنک لمکمو حاسم كم ییا نوا
 موک موک فارطاو قرهلبتآ راروط زیب لاب .یدرید وروب هبص کوا
 نده ژق ږد ټا ماللسا ر e لر هبلکیا لکی لکا ره هلموک

 یمالنش-ا نمشد یهءلف هسفو ؟هلوا هییصا كنو اا .یدلوا زاملمآ راد وط

 هن وب تا تیکس نلک هلبا همان دایرف ایدقب هک لدروک ین آ ناه نکرد ؟یدّسا

 ارد كنس «رزو لتلود عئاطاس هدژد» بولک همضعاردص اروبلک شمشود

 بوبالاق یتقاط كنمشد ندنشخو فوخ نودا یکیدلک لا رکسع لاثم

 یتازخ لام باح یف هلیرلپرط .ییراهناخ هیجو هاراب ؛هاکرخ .همخ

 .رلیدشبا رازرف هتل - هعلق یی مان واونف حک یدمش-لارق ید بوقارب
 مزو هدکهتاکوب ېب رابارآ نشد یرج هحراکیب هدنجما یرارواط الاح
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NEDITIN NININهک  

 . روضح رلزوسوا , ؛عاطاس !شمزاب زو نایده ردق ه نمشد هدنحا

eنلک هدابرف وب مظعاردص هدکدید « راردلکد ندنالک كحهنلبوس هد  

 هدکدید < !تیکس هلیوس » بودا ظح ندنرامالک مظتنم كدیکس مالکلاوبا

  دنعاوم عا ونا راکهلبح نشد ءرزو ینلود هللاو» ید باوجرضاح یاتفوا

 . «شمتک ههنردا زکمظعا رب زو كرت یه هرب : هک شنا رب رحت هلب وا هبا
 . هدهملقوب نوجا كمك زس ! شمتب نیکد هنوک شمتب یسدعو هدكنآ
 ناما لوا نوک رب ناه ؟ سرد كنج بولوا زودوفو زوبوا حاتحو جا

 ٠ ٠ ٠ « نراب نوحیقح الو توسیا هسقوب « كىديك بوقبج ندهعلق هليا
 یحاص زمعدق نيد یزکهلح كزس بودیا شیوروب هبهژیق وب نوک رب وا
 غاص بودا با ہک یربد یر د ندهمرق هند انا عمو یسع کی معدن

 ۱ ۳۶ رادعک قط لوب هسد « ! وز دم یټ ابا هر کی ران الاق

  هردرابوتکم ضح بذک شملیزاب هلبا تنطیش هنب تانغ هدکدلروک بونوقوا
 999 4ه حمد ره نو ره ! رزرو للود ۲ راردیا نت ها هدابزا عم هک اح 4هسد

 ۱۳ رز دا ی E ناراب یوشروقو ۰ بوط بویامردجآ زول هنمدد

 ض سع كل رلاغا هعلق هتشلا .ردند قلح ا زعدرد .رزو للود ناما :

 7 تکس مالکلاوناو هند « یراهمان دابرف لنماشایو یررض
 قرهوقوا یراهمانعزف رلد "یثنم تفصا هدکدرو هنش رش تسد كمظعاردص

 ۶ و ا دو نامزره» بوکع ناس ءآ رب هدقداوا مواعم یلأم
 (نفسلا یبتشنالاعحایرلایرحت ) بوبد « ؛زالوا رارقرب یشرب هرزوا یمایم
 نوخ هدنکج هدیکح ندنرلهدید مدم بولوا مأتم رفاو .یدتیامنرت یععرصم
 .زوط هدنجاكلرلب ونک. ناک ندهژینق یلصاح .یدلبا نانرج لات مع مد دولآ
 یتدالج روا یرازوس نیناو ۰ شنلوا ریرحت هلا ناقو شف
 .رضاحح یزن لارق یدب الاح » :یدشملیزاب هلوش راضرع . . یدنالتغآ
 ندزو ید بوروا هلکو پوط كيب ید ندلوق ید هدنوک ید بودا

  !یدالاق زمکحهس هقش اب ندنسهلک بوط كنمشد ؛یدنیآ دیهش یزع رلءدآ هداز

 یسورپوک كسواو ىلا نمشد یراهعلق هدراد «یوجم .هسنزهرپ ,هثوبوب



DDEنوک  DIE EDEنیک  KE KDEورک هک یک ( RIDE IERIE KDE NIE NIE NDE NIE IE REI NIEیوک و96  

 ندنسورپوک لارقو ندرارسج یی هرزوا رهن رکسع هلج ردق هحابص هجک
 راشن تشهد هناا و نامز یراسس بودا روع یک لسع روبنزو روم
 تم ها رخ همخ هدفرط یثراق ناکاک ا هلحو . یدلوا

 ان وک ندنف رط هژینف هن :یدردتآ یراب وط ز٤ لاب هنن مظعاردص هدن راکدتا

 .یدزملیسکا یسارا زورو بشو یدربلک یلاوتلایلع یسادص كراپوط نوک

 مظعاردص هلیمولوط یدکی زاببش رب زی رالوقهرق نالوا هدنفرط هژینق
 :هکیدید بو الشاب هزوسنامحش یانفوا ناه .رایدقار بوروتک هنیروضح

 مولوطوب ,یدتک ندلاهژیقالاو ,شوخ هل هس رشت نب راب اب «نوکوب ابههژیتق»
 دم نيدو هلرابزاغ یمشابو ناجو هلیایدم یاوعدلرهزوب ندنلوکژیتق هليا

 ماج هلکید یعیدایرف . مداک کیروضح ندا نشد بویوق هنیررغوا كنب
 لاب هراپ ش ندلوق یدب هليا رکسع كيب زو هرک چوا لارف یدب !ریزو
 تورا اما .قوب نصهربخذ «زآ زم رکسع ەدە و .رارکو د ین «ءلق هلب راب وط زع

 ىا نئالا اذهیلا یرایزاغ هريو اغا نسج نماشا . زدقوج وااو

 (یسهلوارو رایداعوق هنلوک هژیقیمشد بودا كنج زوروبش هلیارکسعكيب
 یرلپوط ربارب هبوص یغناشآ و رایدانارغوا هلح مان ( كلکرب ) و هشوراو مان

 شاواص هلبوا بودا ششوکو یعس هلا مات مادقا زورو بش .رلیدام | یخد
 نح ی ارت رومشم نالاق روصح هدهژینق وب هنس ینامز دما ناطاس هکرلردا
 .ردندنتق هربخذ زعدایرف .ردشم«2۱ كنج مرک امرک هليو هلا لارف ید اشاب

 یس هلا تدامشد مش ندنسهلک بوط زی راد راغ هڪ .یدهلکدادما یر ندیا رب

 نکیآ هلبوب . رایدلاق جاتمو جآ زی راجو رجم .رایدتیک هنبرب دلخ بودا شون
 ل ساکت هژینق» یسیلاها هن یدک یرب ندا ر هلس رادادما نالوا نیقا

 ءژیتق «مدنقا اما .رلردبا برحو كنج مرک ام رک الاح نوجا ناسهغد «یدتبا
 هدنحا رب رب كن هعلقوب هکیدروکنمشد .ردشلک یراناح ندقلجآ كنيرابزاغ

 ماد وش بودا كولس هبهلح رللارق راکرخا یدلوا دتشم هنوک ندنوک یجتف

 هلربمز بودیا ادیب راپ وتک« زما غورد ضعبو رابدروک نسحا یأر یربوزت
 اما :رایدرمتک هیاشاب نبح یراپ وتکم ,رایدن | هنا كنيسهماق هژیق هلبراقوا



 یمهمانتحایس یلچایلوا ¥:
  IERIEهوم )یوم وکیوم یک  NIE DIE DIE DIE NIEنوک یو  IERIE RIED HIEضک 96

 ميهار,ا كردیا ثکم هدنلوق مظعاردص هن . قالوا لخاد هنسودروا مظعا

 " یاجارپ هلبا اشاب دمحم بارس یهدکسره . دا تاقالم هلبا ادختک

 -بوئکم كنسهدلاو هلینابعا راطصوم .كنبرلاغا هلبغو هوون .كناشاب ینطصم
 لا لوک باتفآ هجا رب ید رقج .مدرو یرلتناما كنسهدلاوو یر
 نالوا یسلصا نطو هد «!مایلوا داک افص» مدربو اباده ینآ كسرهرب
 هدنلو هغوو .كدتا تالک هنوک هچ دلرءدنا لاؤ یلارحا یراید كسره

 بودیا ریرقت ربرب هرزوا ییقوام ییهعقو ربقح هدقدروص ینباوت نالبربق
 هدمکیدبد « .رد هدهرمشط الاحرایزاغ نالآ لیدو شاب ردقویو نازوب ینمشد»

 3 .یدروتک همظعاردص ربارب هل رلل. دو شاب یرلب زاغ هلا ریقح ادختک مهار ا ناھ

 ۰ هرایزاغوو ناطلغ هدنکوا هدرپارس یراهلک بودیا ناسجا هناغ ییراریسا
 نالوا و مات هب هسا ژهرب ارورسم یمهلج . یدلبا ناوارف ماعنا

 E هباشاب دا ص

 لاوس هرزوا تفد یلاوحا یرادد كسره هریقح مظعا ري: یاق

 هتمشد یصاع ہلا اغا دم بارپسو .یزعاجنارسو تشذک ربس هلج هدکدتا

 " ویرقت ررب ررب یرلرپ زمکیدتبا هباغ هنمشد هجثراو هنسهملق روطقات بودک
 . قرهلآ یتسهمانیدوعو ضرع كناشاب دم بارپس بودا ظح هدمکیدتبا
 تلخ ربو نو زو هریقحو م یدلوا نوسنم هد ندنآ بودبا تئارق
 . یدروس قاعا هنسهسمز یرلاغا یرقح هنن بودا ناسحا.هرخاف

 یسورپوک لارق هباشاپ لیعاما نآ لوا ناه .كدتیا تحارتسا كرهلک همهمیخ
 هرزوا رهن بودبا روع هلرلپوط زعی لابو رکسع ندر نوا شب هدا
 هل رلکوب هبارا یساباعر كراقاحنس یهدفارطا هدقدسنلوا نامرف قباب ورپوک
  لارق روکذم دلرهسک رلامنم تخرد قوحرب ندنراغاط هژیتقو نابوق بولک

 ره هکرلیدتسا اشنا رامیظع رج ددع نوا هدهجیکر, نوکر هدنبرق یرسج
 ردیاشخا هحرک .زالوا یساورپ و كاب هسک یدو كبف ندنرزوا كترپ

 ناه هحنلوا ماع ور وک . ریا هک هناب نا ندنرزوا هبارا ییا و ردیوق اما

 یراب رحیکی هلح بوربدتبا شتآ ندلیتفرب هراپوط زی لاب هراپ نوا مظعاردص

 لوا .یدقوص هراسیرتم یهدنشاب رسجو یدریک هففرط یشراق كرارسج
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 هدنرلکدتک هلو زمکیدلک « مزب بولوا جرلق لاد رکسع هلم ناه .ةادید
 نکربدالتوا یزع رلنآ لپسو . قدلاق هدش رط نما پولوا دسقال قترآ ا

 دیدش بووق هللا هلا یادص رب ندلحم زمغیدارغوا هنر كنج مزب ناه

 بوشولوب هلزب 4 كدروک ینآ هرکوص تعاسرب . كدتیشیا یرلادص كنفوت

 ندکدتکرب هکرلشمروک هدنرلقدراو هنب رب كنج رانوب .رایدلک ر لیزاغ ندیک
 . ینکواو هقرآ كنمشد رلیزافو ناه ,رلشلک هننراراکش هت نشد هرکوص

 هرجا نالا ةفرط .راربشب رک تولوا روطاس لاد هنشدو رارشا ود بونک

 هزعاب هليا لام هبارآ نوا رسا زو یاو هلک زو چوا بوربق ینسده

 .لدتا انثودح كس هد «!زکیدلآ ماقتا ندرانوش “هلل دما و هدن راکدلک
 هنسهعلق (هسن زهر) بودک تعاس (۷) هرجا رانامروا هونج بناح هدعب

 . كد

 هدرلنوک شدوا موحم كناخ ناملتس مدو - . یسهماق هسازع ر
 هدنحرات )۹۷٤( هللا كناشاب یسمش یریزو یییا مورو هلرید كن یللوقوص

 اشا میهاربا رادرس و ترس هس )۰ ۰۵) هلغعلوا الانسا و شلدا حف

 هدنسهنس ۱۰۷ هلکځا الیتسا نمشد هدهعفدوب . ردشعلآ یرک هلبتفرعم
 تولا ینسهناخ هج نمشد رود دبا ینکیداک كنهداز ولیربوک مکا راو

 ندمظعاردص یرادزد .ردەدنتلايا ەژلقەدوب .ردشحاق قرهروا همتا ینهعاق

 بولیکچ وفع لق هنئارج رتفدكنيرلاوق رفن (0۰۰) .یدشع رارف بوفروف
 .یدراناب زونه هملق . یدرلریشلاح کما رومعم یتراهناخ نانا سکيه
 كنهعاق .شلاق یماحو عماجرب ربکراک قحا .شعا هقالپ نیت تاق یدب
 .شکاب هدهعلق ج1 «ردقلفاطاب رب لوس رب تعاس یا فرط یطابو هلق

 ردق كس شب یب قوازو ءاشاب دام هدازاشاب روالد یلهبیربعق هنترامع

 هلتناتمو العا ندنکلوا ینرلر هڪ .یدنلوا نبعت یماناعر هوقاو هغاژو

 غاط بود هلزی راةبفر هبونج نداروب یدراردیا مادسقاو یعس هفعاب
 رکم . یدالڈاب هکملیدیشیا یسادص كرلپوط زم لاب نکرک یرلنامرواو
  ردص لدا سد تا (۳)یخد زر .شمراو هندادما هژدق نمشد



 اا یلجایلوا ۰۱۸

 ددوو و صجص مچ تدب

 قاواق یلناق هونج بناح بوقلاق ندهعلقو .  یناهکان یاضف ناسرد
 «یدراراناب هدنابایخ و رازنحرب هرزوا یسهشال مدآ مدا نکردیک هرزوا یلو
 یرلنوب ؛غاص اهد یسمک .شعود هننلآقاوقو ءرحش ینا | كتخردره ابوک

 هدزوا قایا . شمهلوا بوشیکچناج زونه یسیمیک ؛ راشمهمسک شوخرب
 | وت .یدردبا نایرج راو رهن راناق ندنرلزوب كنسهجنو رشود هنن بوق ق
 ناقلاق ندنسهعلق هحفووب لوا ندزب رکم !شعارب هرطاخو یفرخرب هللاب

 ريق> وب ادخ تمکح نکراریق بوشاناص نمسشد هد تما ردق زوب شب

 . هرلغاط كرهروک یزب نمشد .مشمراو هرزوا هکرعم هلا رکسع كسب کیا
 . هدنمارآ لظ كتخردرب یه راتکیبو عاتمو «لانمو لامردقوب هدکدتیا رارف

  عیج هدنآ رب بوروا لا همانغ لام ردقوب رابکمزب ناه .شللق راتاب رزوریز
 .هدنجا رانامروا ید نمشد ملا هللا « رایدابا امغی ییایشا امنارکو عاتم

 .: همدید ریقح نکردیک بولآ ایشا غلبام ًاغلاب هدزع راقیفر ضمب .یدیا
 هشروعوا نايم نردو هنقشع هللا یراب زکیدلآ لام ردقو .رطزاغ هر

 فرط «فرط .«/4لالآ هرزوا هناخسیس هد یرلمدآ نالوا حورم وش

 در دش هر هن اخ سس یدیکس دووانرآ ر ربقح ادا هدن راکدید « ! لوقعم

 . رلنآ . یدرلشلوب رلتآ ردق (۱۱۰) ندرلتآ نزک هدرلغاط تازغ رتاسو
 ا بونود ندنلوب قاواق ییناق بور دنا یرامدآ حورح ددع نک هد

  هدنلو قاواق یللاق ارز . لدتک ءدلکش ردا رارف هلو یسهملق نابوق هلامش

 قوح یرلقماق تاورخ هدنرانک یبهلکسا نوولصم هدنرانک اوارد رنو

 بولوا ناباغ یرلملع دم تما هدیشراق ناه ن ؟رذک راک لر .شعا

 حالسرپ و بول وا ناباع دمج تما لتا درجو لحلف لاد ردق كس نوا

 «؟یدرف بوزو هدهر زس نمشد ۰ هغلعاص رکش هر »و هحنلک یراق هز

 . بولک تسار هرزوا كنج زب نکل «یدامریق یزب «ریخ » یخد زب هرلیدید
 « كدا صالخ یرلهدآ حورجوب هدزب ؛یدجاق هرلغاط ننشد ءكدروك
 هڪ لاو لام ردقو و یراءارآ كتساډختک رم و ابو لی ۰ دید

 ا « راراتأب هدر هلج بولوا رام رات شابوناحو لامو هبارآ و هدن رلکدید «؟ یدلوا



 ۰۱۷ یس هعلق هف وب وب

 صالخ ندکلریسا یلریهد یثاآ .راربلیب حیصف هد یهجتاورخو راج .ردقانشوب

 .راردیک هبانغو هتجزورو بش بولوا قوج یرلتیکی شلوا
 همظعاردص بوشالعادو هلا نارا هرکوص نداشام وری ییهعلق وب

 لق بولا رکسع راکسو تلاع مالسز ودع ك کاو
 تعاس )٩( هرجا قلنامروا لاصهوق هاکو قلغاطهاک هبرغ بناح ندراوتکس
 .كدلک هن (یسهعلق هحفو و) بودنک

 ناخ ناملس ناطلس .ردناب شولقیم یتسنرز یسیناب --. یسهعلق هجفوبوب
 سماخر زو هلرطخ سدن لربزو یللوفوص هلغاوا موح رم هدنکوا:راوتکسب

 بودبا هرصاحم یهحفوب و هلت ابا یل بامور اشابیممش یادنرفو اشا ییاعصم

 یخ کد كس رفص یسهنس (۷٩ع) هلغحاف ندهعلق نورد نمشد هحیک وا

 هاك بوروک یتامهم و مزا ول ۱۳ كرەرېك هبهعلق یوک یجنزوقط

 زاکرخآ کما الشسا یهعاقوت هنن نشد هدعل .ردرلشع وف رکسع یرادقم

 شاپ هاربا ماظعم رادرس هدنخشران (۱۰۰۵)و هدننامز ثلاث نادحم ناطلس
 هب هدنسهتتس ۱۰۷ , ردرلشمهلا رومعم لردا صالخ ندنم شد تسد

 دمحا لضاف هداز ولبرپوک مظعاریزو کما البتسا یهعاق وب یلغوا نیرز

 یا شب یهعلق نمشد ندشیا ینکیدلک هدادما هنسهماق هژینق كناشاب

 هنیرلههلق یکی كزهروتک ینسهناخهبجو پوط بوروا هشنآ نکیا شمروطرا
 هدنلاح هملق ما رب انب ریکراک هرزوا هتشپ عفتمرب یسهماق قجحنآ .ردشعوق
 . ردقلاداویوو هدسنتلابا هژینق هرزوا یر رحت ثلاث دم نالعلس . ردشلاق

 مافعاردص كنتارفن ردق زوب چوا هلیرادزد هعلق .ردیابن یساضق راوتکسو

 ددع ید هلرادزد نوجرلیدرو هنمشد یهعاف بودا وفع یرامرج

 .ردقلقاطابو كلل وك یفارطا كنهملقوب .رابدلبا داب یفلو دبا لزع یی رلافآ
 ؛یناخ رب « ییماح رب قحا .شعا هعلق بعصو نیتم تیغ ندهقان نمشد اما

 شتآ ولعرب ولع زونه ندنسانب راثآ . شماعاب ندنراقدلوا ریکراک یمامح رب

 (۱۰۰۰۰) و اشاب چوا هنمیمرتو ریمعت كنهسلق وب . یدبا هدکمربا هراکوک

 .یدرردبا دهجو یعس کعا رابعا هن بونلوا نیست انارو اناعر ددع
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 راسو یرلپوط زی لاب یلاع ندنربرب هدفارطاو بناوج .ردقوب یریظن
 تبسو هدنرلکیلد لاغزام .ردقوح یرایوط نواه و هنروبمولقو یرلنزرض
 كن هبیاط و راویراپ وطزع لاب مظع شلوانیز یکینربک تاقتاق هدندرآ رارپس
 فراعم بابرا هلح یراناسیعا رهش . ردراو یلاع رصق رب اغاهج هدنسهم ات

 نالوا امتاهج كنهماقو .راراکبتبون هدنفارطا یارفن هعلق بودبا تیعج هلبا
 ۱ وا یو۶ لارقو یماخ نا ناملس تولوا یبهاخ هج «دننآ یسهماط
 هر دنش دف فک هله . رد هدهعلق ا و ۱ یک تاج بآ و و

 رادزد الاح بولوا فلکم تباغ یوا كناغوا نیرز . ردرلوا یلوئروا هتخت

 شم زو یا ءدهعلقو نوش .ردهدارو هد یرابنا یادغ وب . رولوا نکاس
 هدراصح ددع چوا و ,هدبا ظفح ادخ هکردراو راپوط ریکو ریغص ددع

 هل نابتسرخ یسهلح شب هدنشوراو ءرشط ۰ ردراو یسهح مالسا نوا
 . یدنفا یضاق هدهمکح ینو .ردرلوا یلوتروا هتخنو لتیمهرک هددع (۵۰۰۰)

 ءرونایق یزام هعج هدنسیدب راو یارح نوا .یدربو ربخ بوراقبح ندلحس
 تعامج هکردرونرپ عماجرب هليا نوشروق یمماج لوچوک كناخ ناملس هدهملق جا

 (۱۱۰) هلیعدا كریقح وب هکرددمآ رس ةرانم رب .زالوا یلاخ نآ رب ندهرثک

 ددع (۳۵۰) كردنا اشام و رس یراوتکس ررش بوقبج هناروا « ردهمدق

 ندنعماج اشاپ یلع وب .درلوا یلوتروا هتخت یسیریک « مدیاص روا یلتبم هریک
 :یحرات هرزوا یسوش هلق .ردفو عماح یلنوشروف هقشاب

 امکلد ماقم یربخ رثا اشاب ىلع یبرغ تجر رحم

 العا ماقم ینیرش عماح نخرات ماع فتاه یدید

 ۱ ۹۵۷ هنس
 ما .ردنوفدم هدهق رب یلوتروا تیمهرک هدنمرح كعماج وب اشا ىلع

 یماح انایم یشاب یرج .ردیاربخ كناشابلع همکو همشج یهدنسهشوک `

 دوبی نانو کرد ییماح اغانیسح جا ا هدیرب .ردهاکتدابع نیزمو رومعم

 ؛قوح یرلازوک .فیطل یساوه .راو یراهبواز هلحم هدددع یتا .ردیرل
 یرلپدنک . قآ هلج یرلور كلر كنقلخ . ردرومشم یرلالا و زاریک كيرا

«۳ 



 ۵۱ هعلق چا

 XIE XERED KDE eI KDE KDE یو Ke IE Ke JE Re Ke DE Ke KDE Ke eI NIE DIE و و شم: شو شم هیچ

 مظعا نکر هشوکراج كنهعلقوب .راردیا ریهطت ینسهربح هعلقوب بولک یرابلاو
 ایوک هدنربیه هکرد راو یباساط مظع ددع ترد انب هلغوط یدادش لاثم

 یرلیوط زع لاب ددع زاوا هدر ره ید راط رم ر ها كنح مدآ رکم

 تاق رزب هدنقوفام كرابوطوب .ردرس تفه ردژا ررب اوک یربیه راو

 قارپوط ؛ محشرو مچ یسیریه بولوا یراپ رط هنروسولق ددع نوا یخد
 -روا هتخت یرلتسوا بولوا هدامآ هللا تامهم عیج هدنرادرا كرار دس هلوط

 .ردر دحرس تیاف ارز .راتاب هدنراناب شقو زاب یادخ كب وطه .رد لوت

 هلمسا نم ؛ یوق تاق چوا اما راو یوش رب رطان ه هلق كنهیلت ج و

 یسارآ كنبربه بولوا هرزوا تناتم .ردروق یوقو دیدح شلوا رهظم

 قاریو حالس تالا عیج یسارآ وقره .ردهدامآ هللا تنطیشو لیح كيب هجت
 هدارو ناظفحتسمو ناهکت و ناباوو ناسا هلح .روروط بولوا نز هلا

 هباط یهدنسهرشط وق و .راراکب تبون بولوا لوغشم هلا بعلو وهل
 مص ضایب هشوکراج هدراوید یدق ےدآ چوا هرزوا لوب هدنزوب كنبراوبد
 :ردشع وا رگ رات وش هلا طخ یلح هرزوا

 راکدرک نومب اغا یطصم نادا نوچ یدیاب 07 ا
 راوتسا نصحنصح یربیه ۰ رایدلوا دننام هزربلآ له

 راصحرب یسیرب یه یعدلوا كطهنراوتکسهساواهطوا هلرق
 رارقرب هدناهح نوسلوا اٌناد نح رات مديد هلاتوص یلویا

 هنس ٩۸۷

 هح وا یلاع نوگرآ رفرف نلاق ردو ودر مدآ قسازا كنوق ترد

 هقالب لاثم ,دورعدس محشر هلوط ندنواجافآ هشيم و طومالپ شمکج رس
 ضیرعو عساو هتنموب ات .ردنکمرهسانبوا د رج رابلتآ هدنرزوا هکردراود

 2 كنسوش هعلق و . ردنللاق مدآ رشللا یلبلتا هکرد اون د هعلق جا

 ینح هلاوح هرېشو ه هرلهساط و هعاق عیج هدنسارا هلق مظع يا هدنزو

 ایه دلو الاع ودود دسرب لا دنوامد هوک یسهباط اشاب ىلع هداز

 هدهعاقرب چیه هک شا اشنا هياط یسهچراپ غاطرب ریارب هجوا . ردینامدید



 یس همانثح ایس یلجایلوا ۱

 هحاسح و .ردع دآ رش (۲۵۰) یراود هعلف كاج ه رک هب هعلق 3 «یراود

 نوشرآ (۵۰) یفلتیلاق كراوید . ردبا ےدآ (۱۵۰۰) یدرک ادرک كنملق
 هنروآ و . ردشءام اب ندن راکړ د هشام ٠ ردن وشرآ یعرکب یطئاحدق بولوا

 ناتم تاغ یمود یو فوشکم هقرش .ردراو یسوف ددع (ع) لراصح

 نارود هرژوا تاقب» یسهلق تعاس امت ربعرب هرزوا یر بولوا وق ربمدو
 كهارهش عساو تیاف .ردعدآ زو ییا ردق هنسوق هغوو ندونقوب .ردا

 ات ندنسوف هطولقش ندنا .ردرلناکد شخ زون چوا هل هدنفرط يا

 دلراصح هتروا و .ردعدا زوي شب هحراو هنسوبق . كنب مسج هعلق 2

 ۰ راقافوص كاب بوبهشود هتخت نکیآ یسیلاوهژیت اشاپ دم یرکا ییراهارهش
 یدزملبزک هرجا رهشو ندروماح هدا-تش تقو هسهنشود هت رکا عا

 ٠ ییماج اشاپ ىلع هرجا یشراج یلهشود هتختوب .ردنیمز یلقاطاب قالا ارز
 هرجا راصح هتروا و .ردهدنرق كن همشج همکح .راو یسهمشج رب «راو

 __ یسیفسب « یتیمهرک یسجناما «بشخ یناقوفو یناتحت ددعشٌمزوب ترد لج
 ۱ و رک رامح هنرواو ارز .ردرلوا قجاراط زسهحناب یلوتروا هتخت هردنش

 ٤ ییا. ردنارح هلم شب .ردرادروخ ر یسلاها .ردراط یراوا هلغملوا

 . ناشیورد هاقناخ کیا «ناخ رب .مامح كوچوکرب نایبص بتکم جوا « هسردم
 eys وااو

 ٠ كنهعلق هروا . ردترابع ندهملق ما و راوتکس لصا س . یسەعلق جا

 ٠ یلاصتا هان ربو هب هعاقرب بولواناک هرجا یسانرد قاطابرب هدنسیقرش تناح

 ۱ - زو کیا هرزوا قاقاطاب هبهعاقم او ندراص> هترواو .رددسر هقشاب .ردقوب
 1 . هدنسهرواو هدنشاب يا كرسحو .راردک هرژوا رج بشخر یلوط دا

 یراشاب یر وکو یراباو ه>ک یھ هکردراورل سج همص اینم هلا راکرمز

 هعلق | هدنغاصلرسجوب .ریلاق یکه رر زجر, هعلق اوب بودیاعفر هلیارلهراقم

 یسوټقهعلقر یلتیطشو هلیحهبوبیر, ندزمتحایس نامز ردق وب هکراو یسوق
 _ ةعلقرب شلوا عقاو هرجا یمایرد قاطابرب زسهلاوح هدارحرب اریز,مدمروک

  هژینقهنسره.ردج دآ كيب لماک یعرجرادام راد ردیعبص یلکشهکردنامالاراد
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 بولوا یتحت کب قاجنس هدنتلاا ندو -- , راوتکس غلق لاکشا
 یصاخ كنیکب . یدلوا یتخحت یب قاحنس یساروا هلکذدیا حتف هژینق هدمب

 یرچ ,یسکبیالآ .ردتماعز (۱۰9) رایت (۰۰)بولو هحقآ (0۱۱۲۳) ۱
 چوا . ردکیلام هرکسع(۳۹۰۰)هدهکرعم نباح کب .ردراو یسشایزو «یسشاب

 یفارشاو نابعا «یفارشالا بیقن ۰ یمالسالا خیشبولوا اضق هلیسهاپ ها زوب
 ءا ؛یرادرمس یلوق ندو «یسافا یرحیکب .یلوق وق هطوا جوا .ردراو

 جارخ « یساغا بستح . یرلافا یهبجو یجحوط هطوا ررب ۰ یر ادختک

 چوا .ردراو یرادزد هملق ؛ی.ادختکرش «یساغا رامعم ,یرادجاب «یساغا

 نوا هدب رح نبح .ردقل اغا تردی رک .رددوحوم تار )۳٥٩( هدنسهعلق

 . رولوا یرکسع روا كنج ددع كم
 كشوراو هرشط و نکیا یسلاو هرو اها بار بم شورا

 فخ رب توا اشنا هلق هقالپ الال و راوتسا رام فاو ا
 راو د بورودلوط هرجا یسهقنالب یراود هعلق یعغاریوط و شمزاق قسم

 اجماج ,یرلکسرید «یرایباط هدرب یدب . ریلیبءزک رلیلنآ هدنرزوا هک ش یاب
 ردق هبه راو هنسوق نابوقات ندنسومق یو كشوراو وب .راو یرلپوط

 شیراق یعرکیو میدآ نوا ینانیلاق كنبراوید .ردعدآ (4۰۰۰) یرادام اراد
 کیا . ریلک ندنرهن کیر هکردقدنخ قیم جف یفارطا رادام ارئاد بولوا |

 .ردیسوبق ناپوق هدیرغ یرکید .یدوق یوم هدقرش یرب «راو یسوق
 یشوراو هرشط وب . راردبا هظفاحم .ردراو یرسج بشخ هدنکوا ككرلوق

 یراهچن ؛ یوتروا تیبهریک یزمریق . یلباوح عساو و یاب غاب هرجا -
 . ردراو انعر نادناخ ددع (۱۱۰۰) یناقوفو یناتحش یلباوح هتخت هردنش
 جغارووج ءینادناخ هداز مشیر هل, زا .قوب هدتارامع . قو راژاب هدارون

 : دلج

  یبهعبطم مادقا - ۳۳ همروف
e 
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 هغالوط ندعب هرجا قلقاطابو ارج رب --. یشوراو هتروا كراوتکس
 لقتسم یئوراو هرشط . رده دا همرک (۵۰۰) یرح بولوا شلوا عفاو

 یسوبف یوجم . ددراوید یسبالوط ندناب ییا . ردینالوط یسبق بولوا
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 بالود و ریمعت لمکم ینهملق . یدشنا رومأم هنسارجا ترافو بہن هنفرط

 . قرهچا یرلدنب هن كنيرهن کید بودی اریهطت ندنافرخ نم یجاهلراخرجو

 (4۰۰۰۰) هلکب ردنکسا یکاح هعلق هنجا . یدالنشاب هفلوط راوتکس رب

 . یدلیر و تامهم راسو هناخهج بونوق یهظفاحم رکسع

 رابط صخش مان شواج نسح ندک هللا راغلیا هناخ ملس هفرط هتوا

 كردبا روع یزاغو ندیلوسلک بودرکس یک فطاخ قرن ندراوتکس

 یسهدزم سولج هلاخ میلس هدهیهانوک ینوک یجنزکس كنفيدقيج ندراوتکس

 هج یهدهسورپ بویامروطنآ رب ناخ میلس ناه هجنلوا لصاو هلی یمخلت
 , یدتا ناسحا هشواح نسح یغاحنس هسورب كردبا تراز یندادجا
 قارس هد ٩۷۶ هنس لوالاعسر ۹ بولک هن راهطلسا اراد هلحع یرابدنک

 الکوو ارزو < مالسالا خيش بودا سولج هدنسهط وا ض ص هرجا صاخ

 نوک یسهربا .رایدسا تعس در دم راکو راغص هل اشا کا ماقمک اق و

 ٭ ییتغلاوا و لوا ناخ ملس ی.هدد نوناشوف جلو هدناطاس بوبا

 نامهم هدنسهناخ اغا هجوق هددارغلبو ناور هنسناح دارغلب هلا راغلیا و

 یر یهالارخآ .رابدابا تعس كرد داب كرام یسلاها دارغلب .یدلوا

 بودا میمرتو ریمعت یبهعلق هرکوصندنحش راوتکس ریزو یللوقوص هدفرط
 یتشء ناخ ناملس یک یسیساهنبنوک یحدردقرق كرد !تکم نوک واقرق

 زا لب مش .یدلک هدارغلب رار هل رکسع بودروتوا هدنرزوا ناور تحن

 یهاشداب نشن یلادنص بولک هغاطوا ناخ ملس هکرابدروک رکسع هجن ریک

 هنس ریزویللوقوص هجوق بودبا تع دیدجت تلود ناکرا عج ناه .یدلوا
 هوا شعن بونلبق یزام كااخ ناملس دوجو . یدلوا مظعاردص لقتسم

 زکس قرق هموحیمناطلس نمردب .یداردنوک هلوبناتسا هلباراعدن زمغیدیاص
 قوئوم زملقن هلتهجوا . یدیا لس هل هدنناع بودا كلبحاصم هنس
 یدلوا راقلنامداش بوقوا هطخ هنما ناخ ملس هددارغلب ادسا .ردتقیقحو

 ورک )یوک ,DIED ۲ یو )ووک) رو

 ۱. نت



 میت

 6۱۹, ر زو یللوفوص
 رک: یک یک یو یک زیور ص6 صور یی یو یو صو یم) یو مر یو یو ی صور وب صجصم یجصع

 هيد ردکی كلوا هسیا ندکمروک یلاحوب ( یتسنریز ) نالوا یبهعلق
 تکیب زابہش رب هديا موج هنازغ ندبا شیوروب بوزود ینماشتحا بابسا
 ..یدردنبا كندخرب هنسهلک یخد یزاغر بوروا نوشروقرب هنسکوک

 ترغو یس ردقلوا تازع یدرروط بولاق یک ناشن قوا یهدنسهک

 زوسنه اما . هل کما ۰ یدرارآ رامنهج نمشد هدنراموجم ره هکرایدابا

 یلظفح ادخ . یدشلوا كلام کا دسر هل و هنامع هلع تاود

 . هدىا ناسا
 ارو یمزاول بوراو ها شام یهعلق الکو و ارزو عیج حتفلا دعل

 ناسحا کب ردنکسا یسکب یالا یوحم الوا یتهوکح .رابدلبا مەرت و ریمعت

 یدنفا ىلصم ندنسابرقا ىسضاق كلبا : یدنلوا دع ندنتلاا ندوب بونلوا

 یاب كنهعلق رکم هجنریک هباشامت هرجا هعلق رابکو نایعا عیج . یدلوا

 دوراب راطنق هج راکس هدنے سەن اختتس وج مد هعلق 2 یتسل ر ز نالوا

 ندنخرحهدقدصاب هنکهربمز كنهسزخ نالوا دوراب یر كنارغ .شمالقاص

 ,رایدلوا دیش هلا دوعص هناممآ جوا هللادابع كم ها بولوا لصاح شتا

 و ناځ ناماس .یدما تباصا یثرپ ه«سمک رب چیه ند ارزو اما
 هنسراید لدرا یناشاپ ولر یلا رزو هدنماکنه ی نع هنسانع راوکم

 نومغیژ نالوا یلارق لدرا هليا یثک كيب ناسکس بودیا مظعم رالاسس
 هلسهناعا یلارق لدرایخد اشاب وترب .یدبا شمردنوک هسدادما كلارقشوناب

 صوصخیلع .رلاولریمو ناریمریم هچ هلبقاخ كلواب و یجهفولع هاو یلوقوق
 هلیسهلم كانسرکسع نادش و قالفاویناخرانات هلبا اشابیناعصم یسلاو راوشمط

 هلغمروط بودی حنف هلا هریو هرصاحاب ندامراو هنوک قرق ینسهعلق هلوک
 :یدردنوکیرلرما رارمتساو رلهرخافتعلخ هلرلاعدرخ هباشاب ورب یللوقوص

 اشاپ ینطصم ریزو یحنشب هرکوص ندکدلبا عضو ینسهنزخ و ریمعت یهعلق
 یراهملق هسنزهریو هوپ وب هلیرکسع یلبامور موم ییاشاپ یسمش یشادراقهلبا
 هب ودرا رارکت رادرس کیا وب ندا حتف هدنوکرب یتسیکیا بوردنوک هنیرزوا
 یراهماقكسرکا «یاموق «هژینق یرللغوالاخیمیزاغ یلهنولپ هدعب .رایدلک
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 ناوید بابرا هلح « یدلبکج یروبنز در «دهنکوا هلغاوا شمالقاحوق یشمن

 هدرب نالوا هدزوا تخ ریزو یللوقوص هدقدروط فص «فص هدنرارب یارب

 هان شلاب یک هدنابح ناخ ناملس هدنکیدتبا ضرع بولیق هداشک یب یروبنز
 هدنلکش رب رب و مالس هرکسع هلج ناخ نایاس دوجو . یدرروط شعابط
 یهیینت كنیللوقوص .رابدلآ كيلع یراشواج ناویدو رللوق عیج هدکدلریدنبا
 ماعا یناصف هدنزاس نارتہم . یدتیا ربصق لصف رب یشابرتهم هدنزاس هرزوا
 . یدلغاط سک یه هسرزوا ینراشا لارب هجشدا

 «یاغا لع یماغا یرحیکب هدقدقبج یراشبطهدلاحرب ناشیرب یللوقوص
 راسو ییاشاب ییاهصمربزو یحنشب .یناشایدمم یسکب رلکب یوطانا نناشاپ داهرف
 كدەنامز ردقو نوع هعاق و » هاشداب .یدربغاح هسروصح نارماو نارعمریم

 هدراک رس اشو هدینس هسقو . كدا ش»وروب هب هعلق هتلا . یداملوا حف

 )هدا حف هللا ماب هللا شی ورو ههعلق .یدروم «مردنا بداتهدیران الوا

 . یدید )هلوا دیعس دیهش هدنتلا هعلقوب ابو .لهلوا صالخ ندنحبلقهاشدابو

 شود ینسهرمجو ناشی رپ ینفیراص كنیللووص هجوق .ناوید بایرآ
 هجره . مدیا شی وروب ناه مناطلس نامآ » ندرب یسهلسح هدنرلکدروک

 بولوا روطاس لاد یدک ندرس كس يا یعرکو رابدید « دانا داب

 بو هملتسک هرص یدوآ یر یر هرزوا یراهلکسا هعلق جا كرهورو

 بوالوا نادرکور رایزاغ هحقداوا ناشف شتا نمشد اما . یداهدهمتِک
 جر, هله هدنزوا نادند قرهسشاب کشوتو بوط ندر نالوا مدنمیه

 هکرایدلیا شاواصو كنج هناریلد هلیوا بولا هفرصت تحت یرلهیباطو
 موحل رم ناخ نایلسمالارخ | ! ردشمالوا هناعیجش لاتق هليو: ردق هبیدمش
 هلا رېق تسد( ٩۷٤ هنس رال ارفص ۲۷) مت نوک یبا ندفدلوا

 یدلواحنق » هباعانب . یدنلوا حشف هلبا جیلق ب ول! ندنمشد یتاعلقراوتکس
 ربارب هلغلوا حنف هملق وب طقف . ربربدلیب یخ زات حتف لاس ینراشب « رلهملق
 .یدلوا دېش لسمو رکسع كس ىلا نوا ندنرایزاغ لیا مورو یلوطاا
 . ناعجا ماع هللا ةحر
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 كنهعلق هتروا ؛ ردنا مالس هزک هل زمهاشداب » هدناودو . یدسا نوناه

 ناه« یدلو تفخ مراتلع یهدمدوجو لس بودا ظح هلیسهدایز ندنحتف

 هلاءاش نا ۰ رلنوسرتسوک تربغو تمه ندهلک شبق هدنحتف هعلق جا مرالوق

 « رایدوروب هد « مر هديا ناسحا هبلاع بصانم هداز ید هرات الوا هدراکرس

 تعلخ ردق یللا زو هالکوو ارزو هلو .یدلبا سطت یاود لها هد

 یهدهماق جا. رایدلیا ترشابم هغلراص هبهعلق ما ندنآ بوری دیک رایراب رہش

 كج هریک هنلاینامع هعاق یلثم هرب زج رب هلبوا بوشود هنرازابناح نمشد

 ییسویماءناو لب كياشایدم یللوقوصاما .رلیدالشاب کنج زورو بشهللوه

 ۰ جاغآ « قاریوط « شاط ندهماق هتروا یتسهربحم هدكنوب هلبا یعامتهاو

 هرودآوط ؛هرودلوط بورتک رانودوآ هاو یتشنف هللا هروط « لوح
 رایزاغ یدک ندرس كس هت . رایدراو هطئاح هدكنءلق جا و كرەنلرپس

 یراق زاق بوروا لا هنیراوبد هقنالاب كنهعلق ما . رايدلا رپبس هدنتلا هعلق

 تفن « تفز هنیراجاغا هعلق رابزاغ كبه قرهیالشاب کوس یبراواسارشو
 هربص ارآ قرع هللوه ناح نمشد اما . رلیدروا هشتآ بوروس نارطق

 بوردلوط هلا قار وط یرارب نالوا مدمم كنهعافو . یدرد روک سوب یرک

 یدرالغاد هلبا شتآ یعالسا رکسع زوروبش كردبا کحتسمو نیتم ندنکل وا
 یغاشا یرامصخ ندهعلق بویوروب هیهعلق هرکه رایزاغ دنولهش مزب هنب
 .لبخ هدحوم نکل ْ یدراروروتوک همظعاردص و لا رللیدو شاب لر کج

 هدنناود قابا یزمهاشداب » نوکر ندنکیدالک مئا-صوا ندکنح یرب ندنامر

 ذاحتا یربدت وش ر زو یللوفوص هدن راکدتا فالشکر س هد «زراید كمروکا

 یدردنکب وراقج ندزبنالوا تناما یسابرومالاص كناخ ناملس شعن :یدذتا

 هلا هرخاف تعلخ ینو هدیلاع تخت رب هرجا ینایلس هدر ارس « یدناشوق

 یراک یتءلخ كناخ ناماسو یدقوص ییاغا ىلع یزوف هنسدرا بودرووا

 یسهیدق تداع هنبهدنشاب كناخ ناماس بوک ۱غایع هلبرلا شلوروس نارفعز

 یلاقصو یدا روتسم یهجو بولوا باش هاس هدنزوو یتسو راتسد هرزوا

 اغا ىلع یءدنسهقرا .یدیا مولکوب « مولکوبو موروب « موروب بواوا یراص



 یهمانتحایس يلچايلوا " ۰۸
 KIERO TIE نوه NIE نور هک یک BIE IE KEDE DIE هک KEDE نام IEEE یک یک BIE وکیوم یک

 . بوناص مدآ یرایع یراهربخو كنفوتو پوط عج بوبار جیم هنیراشاب
 رابع هلج . یدالاق كنشفو هرب هد . كنفوت هل بوطه هدنمشد هم آ
 . رایزاف كس قرق ردقوا بقعرد هحیللوا كاله ندکفوتو بوط توازن

 هنر وا نداملتآ كتقوو بوط ندنمشد كردا شی ورو ههعلق اور ى

 : راقارباب ضاسب و یدنوقوا رایدمم كناپاک بوناوا رخستو حتف راصح
 . كم کیا هدانئاوب .رایدلبا رارف هبهعلق جا هديا «هدیاكنج نمشد .یدایکید

 . ریدلبا تداهشتبرمش شون هددهاحم زو ید بوللوا فالتا نمشد ردق

 بطرو درس هآ رب بج هاشنرش هدکدلدبا هد« هناخ ناماسیجتف كنهعلقو

 غب هسیداعلوا جتف اهد یسهعلق جا كراوتکس . راوتکس یدک .مآ» بوکج
 ماهفا ینخیدلوا بیرق یرالاحرا هد «. رووا حف هتشيا یسهعلق مدوجو

 روفغم هاشداب ینوک ی جن (YY) هل رفص هام ۹۷٤ هنس ینعل نوک لوا.یدراشُما

 ۱11 ا یدم و لقانا هدک با لاقتنا هیفابراد بودنا تنلعلنرب مس كرت
 شیورد زعرد «كب نودب رف « اغا رفعج رادحلس كناخ ناماس شعن ریزو
 رنعو دوع بورا یراق رار هليا یدنفا یدبعو اغا لع یزوف . اغا دم

 نفد هنجما یسابوا ناما یناخ ناماسدوجو قرهبالزوط هللا نارفعزو كسمو

 نفد هرب نالوا یسهملق هبرت الاح یبرکیج هلبحراوج راس «ینبلق + رایدرا
 یغیدلوا موحص كهاشداب» هراحاصم ددع شب ریو یللوقو-ص بودا

 ایوک بونامقیج هرشط ندرب یتیدناوا نفد كة رش شعنو رهیعا اشفا

 مالکیید « هلیوب مهاشداپ « هلیوسش مهاشداپ» یک شعرا هدنابح ناخ نایاس
 هسدرتسلا ندهرشا نالف ۰ نداود نالف : دمال نالف مهاشداب » راهلئوس

 هعهوصهنب « رلهدیا ربخ هب یشاب رادهنیزخو هب یشاب یجرالبک بوقیچ هرشط
 كرەدىا راربدن و یار نوک انوک هلون اهد , یدریدتنآ نیک هد « ۰ رلهرم هب

 هدازہش نالوا لاو هدهبهاتوک هلا یعدآ راو كل و حورکبسرب نآ لوا

 -سولج بوشیتب هز, هدنتل آ راوتکس « مهاشداپ هتبلا » ینا ناخ ماس
 « رلاق هدنلا نمشد ةلالوسر قاحتسو هللادابع عی هسقوب « نیسهدیا
 ناوید قراقبج هرشط یسدنک ناه . یدزدن وك ربخ هيد « هل کا



 ۰۷ ريزو یللوقوص
 ۱و2 نیهک رک اووک یه یک

 زوب هجوبوتریتک قاریوطو یتشیف هبروط ( ۸۰۰۰۰۰۰ ) و یاب لاوچ
 . هقارب « هقارب ندرانک هنجما كنءربحشوب یرلنو بوریدسک جافا ندب كم

 نامرف كهروا تیج ءرایتو هتماعز بابرا عیح بولک هنر, قیمت كلوک ات
 یتشیف نانل وا اقلاهنجما هربحموب .رابدلرضاح بوروا راهسکوهربوط .یدنلوا
 بوت هشرد یراتبح هله هديا هديا راربس هرزوا یرالاوح یعابادو: یرلهرب وط

 ره كن هعلق هدنوک نواشب تاغ هلا نادي هاش تمه ها نومب رای دلباهدامآ

 ندرس تازغ ندرافرط راس ,یدلاق وص هدنبناجرب زکلاب بوریداوط یبناج
 نوشروق ناغاب یک تنعل ناراب كنهعلق اما . رایدروا لا بودا كليد

 . رابدمهدیا شیپوروب هلمجو رب قرهیءانایط هنیرش یسهربجو هضراروما

 دم لاک .تولوا زطا شوت اعر زاقو لاما ۱ تو

 نکل . رایدلاق ندبرشو لکا هلکمنا لاح ناشیرپ یرابدنک یتحز سیر
 هلس یل هطوا صاخ قرق هنسهدرب یارو كهاشدان یللوقوص لماکو لقاع
 دم شیورد یردب كریصقترپ رقحوو اغارفعح رادحلس قحا بوباعارغوا

 هدنجوا یشاب كهاشداب اغا ىلع یزوقو یدنفا نودیرف باتکلایشرو اغا

 هللا هسمکر و راقلاق بونا هدیرابرهش هئاختولخ بولاق هلبتمدخ تبحاصم

 تاممم كنهلق بودیک بواک ر زو یللوئوص رابره ؛ شعبا رازعا طالتخ |

 ۱ :.نکعا روروک ینزاولو

 هحنل وا هتسخ هبتوب هانلاع هاشداپ س . رزو یللوقوص ریدتو یأر
 رادمان كس قرق هد « یدتبا نامرف هیو مهاشداب رلد ریزو نآ لوا

 درهلبا لذب حالسو تالآ ندهناخ هبج هنسهلج بوزاب تکی. یدک ندرس
Eلق ددع رشکیا هراز وسوپ كن یک كم نوا نک لوا . یدتا  

 ندرسر, .یدردقاب یرالتفوب نوت هدیعفاش تفوو هدملظم بشر, بوبالءاب
 راتبج .نالردلوط هرزوا یلوک كنهملق هلا نوف نسؤکر مدا ېد
 یدبوق هللا هلا یادصر هرجا مالسا رکسع ندرب ناه هجورو ندنتسوا

 كس ردقوب هک یدروک نمشد نکرورو هب هاف ندر پهرابک عج

 ناج ناه « ررولک بودیا شیوروب شعاب لبتف هدنرالا یرکسع ناڼع لآ



 یمهمانتحایس یيلچایلوا ه7

 .یدابا ریسا هدینمیک قرهربق ینیرکسء ندوب هل بوصاب یاشاپ نالسرآ
 اطاط هغوق « هعوق یناشاپ نالسرآ بولوا كلام رایانه و اخوا ردقوب

 البتسسا نشد تقشم الب هرهعاق نیتم ددع ییا و بولک هنراهعاق هنایو

 یللوقوص مظعاردص ینلابا ندوب . یدارودلوا هداشاپ نالسرآ نوجیکیدتبا

 رج هدزوا راونکس بونلوا ناسحا هاشاپ نطصم یسهداز مع كناشایدم

 راوتکس علق هدنوک یحنکیا ناخ نایاس تاذلاب هدعب . یدنلوا نابمآ یحهخ

EEبوروف ینسناماس هدرارس 0ک د ند زنم بوط  

 یعنمرکی كمارلا مرح هام هدنسهنس )٩۷( هلبا نایاپی رکسع لاثم ارد

 رزو بوبامریدجآ زوک هراوتکس ۂعلق ینوک یجنشب كني سوتسغا و
 ۰ راربداش ۶ ینسونج بناح كنهعلق هلس یریزو یلوطانآ و امناپ داهرف

 تمس كهملق اتاپ یسمش یسکیراکب لا مور ها اپ ینطص» سماخ ریزو
 ربدتو یأرو هلیا ناخ ناعایذ ناملس تم لصاحا .راربد اشوق ینسیلامش

 راش روم مالسا رکسع عی هلبمان ماها لرزو یللوقوص یحاص نیزر
 سیرتم «هعلق ندلوق یدب یعرکب بولآ یفارطا كنهعلق یکرشوا نزا

 رلیدالشابککود هلبا راپوط زیب لاب لاوتلالعبوریک هنجما سیرتمو بوروق ۰
 نالاقروصح هبا كسره مان شولقیم یتدنریز نالواروصح هدراصح نورد

 . كنهآ هکنح ندراصح نورد هدرلنآ تواس ققحم ینیدنایاق رکسع كمیدب
 هریزج هدنحما یکلکربو ینلقاطاب کیر رهن اسا ردنکسا دسهماقوب اما .رابدلیا
 ینوص كعاطابوب هلا یرایرهشنامرف تانغحناه .رداهقهف دس شلاق یک

 ردق زو یتا كرب قرهنلوا حتف یثوراو هرشط هدهدنوک یحتتلا وک

 .رولاوا ترشاسم ههعلق هتروا بوک ندنارب غيت نادند راسک اخ نمشد
 هرم هلفلوا ناما یو هدنبسهروا كمظع یارح رب هماق هرواو اما

 یب و هسیا لاح هنره , زاملی راو هشناب كاملق ندننورد كميظع
 هلته كنآ . یدربلس ییرالو, ندنعیدلوا ربسا هنس یدب هدهعلق كب ی
 یسوماح هندآ هنجما اما . یدک وص كلوك هدکر تک یرادنن : كره
 كم شم + هرکسع بودا نسحا یار ر رو یللوفوص . رولوا قرغسربک



 ۵۰ راوتکس هم

KIDDIE DI یک DIDI RIE KDE KIDDIES 

 مایخ ٹکم هدنومز یارح بودا روع یاواص رهش نددارغلب هعلق قرەلوا

 رکسع قوچ رب هاشداپ بولوا مج لاثم ایرد مالسا رکسع لج هدنراقدروی
 هدلدرا تالارق دنانیدرف یراساح هسع امدقم . راردنک هنسانغ یرک | هلب
 یرانوناه منع کا صالخ یرلهعلق راسو یاقوطورامطس ییدتا البتسا

 ددعچوا نانلوا نیبعت هنسهظفاحمیسهعلق یوحم امدقم .ادخ تمکح هدقدلوا

 ندنتجز نارا بودیا مایخ تای دا یسهعلق شولقبش «یراکب قاحیس

 رابعا .رلرکچ هبهقرخ یشاب هدنسهمیخ سکر هبوباماجآ ینیرازوک راکبوب
 نالوا یناب یسهعلق راوتکس نوک لوا نکیا هدزان باوخ هيد ردربخ ی ند

 وب هليا نايتس رخ اب كيب واو یلتآ كيب شب صخش مان [1] شولقیم یتدنریز
 یرایزاغددعزو هو یرلکب بوصاب هلفغلا ی ع هدنسارآ ناقو روحاب یرلکب

 هليیانغلام كنانغ هلو یدلبا ربجنز دنم رسا ینیزوب هم بودیا دیېشهلج
 ربخ وب هدعب . یدلوا هدادرارق ودنا راقلنامداش بودک .هراونکس ٌهعاق

 كعالق نانلآ هدلدرا هلیسانغ هرک | هدقدلوا یهاشداب عومسم شحوم

 یللوقوص بودبا نایمرد نماد هلا تبن هازغ بوجک زاو ندنصالختسا
 تفرد و هزرفآ یسهعلق راولو یدل هتک هعبلط یربدم یاشایدمخ

 هرزوا یرهن هنوط ینادودق مان قورو یلع یفرصتم یغاحنس یا یراق ارحم
 رہ یواه یاغود هلراغردق هتلق هراب قرقو هسنارطو هتفرف هرابزو جوا

 لزانم علق ناه هاشداپ مالک هصالخ . ردبا لاسرا بودیا رادرس هاوارد

 هلعملم رتح هدننماد كمظع ليج مان ( ناشرا ) هدنسارح یوج كردا

 هدنکوا غاطوا یاشاپ نالسرا یسکب رلکب نیدو نآ لوا بودا ثکم
 هس راف رط لدراوهتسرفس هرک | ناخناملهکردلوا یلتق بیس .یدربدتسا لتق

 ارد بولوا وایرخ نیرو کاخ نال لا اف را
 هلب رکسع ندوب هدانئا لوا اشا وارا یکنادامآ بودا عح رکسع لاثم

 هرصاح ینسهعلق هقراحو ینسهعلق هطولاب یک هدسرق یسهعلق دارغلب یلوتسوا

 هلبرکسع دوجوم لارق دناسدرف نالوا یراساح هست ناه نکرکود هلبا

 . رارید (شورقیم ینرز ) اک راراجم [۱]



HUETات  

 حق یدو ناخ ناماس امدقم هکردلوا راوتکس یازغ بیس. : مروسزاب الق
 راوتکس یراتالو نالوا هدنانع لآ تسد تولو راوتکس ٌهعلقو هدکدتا

 ریرس اشاپ نالسرا ولام یرب زو نیدوب ینیرلکدتنا باب و بارخ كرابل
 ضامتا ندنفرط تلود هدهسیدروط بوریدلس هعفد چاق رب هتطلس

 نالوا هدنیالو لدرا بون هل رش هنوک ندنوک نمشد هده .یدنلوا نع
 طاراو طارآ .رامطس ؛تهلکس نالوا ا همدم .هکمو یز رارهش

 ینیربخ كنغیدیوق رکسع هنحما بولآ یزمیرلهعلق یلدا الوک «ولاق «یاقوط
 . بولوا ینافرم ناغناملس هداننا وا .یدریدلم .هرمصم تلود رد ییارق لدرا

 ۰۹۷۹ بواع وق ندلا یتمهو تربغ هنب اما . یدشلوا مرهو سپرقن یالتبم

 هاجم ما «یرباج یحربج » ینسناملس ؛دربارس ینوکی جن (ه) كنلاوشیسهنس
 | ناسکم راد لدرا یناشاپ وتر هجوق نالوا ین ریزو نوکوا . یدردروق
 نومغیژ داقمو عیطم نالوا یاب لدرا بودیا رادرس هلبا رکسع كم ید

 دم لیوط یللوقوص مظعاردص ینوک یسهتربا .یدردنوک هدادما هلارقشوناب

 هعیلط هرزوا یسهعلق راوتکس بودبا مظعم رادرس هلبارکسعكسیللا یناشاپ

 هل ردبا هار عطق هلبا رارک رکسع یندرلنآ . یدلبا لاسرا هلردا رکسع

 هبا اشا دمحا عیار ریزو « یناشاپ داهرف ثلاث ریزو .رایدلوا ناور ه ,اوتکس
 بان ضاق یاشاپ یسمشو اشاپ ینطصمو اشاپ دمحا لبزق سماخ ریزو

 هدننوک یچتوا كنمرکم لاوش هروبنم هنس یلاوید باپرا رتاسو یییدنفا
 میلسینیما خبطم ندرابحاصم هدید روما «رایتخاو نسم یتح يورو وک هلج

 ووی اعایلع یسافا یرحیکب دعاقتم .یناغالع یزوقو ییدنفا یدعییناخ

 ینشلک میهاریاو «یاغادمم شیورد یئابیویوق ی اوکوزیردب كنابل واربقح
 یک كنوب هحو فک ۶ شوز د ناکدنناوخرس یسهفلخ كن راترضح

 لزاتمیطو لحام عطق رلنوب .یدروتک هنیرفس راوتکس ریار, یراینافربپ
 ندکلربب یرلف رش دوجو كهاشداپ بانج اما . رایدبا هدهمتک كردبا

 ناویهار هلا ناور ت اا بولوا روحر هللا سپ ره یالب و روتف و فءض



 ۰۲ راوتکس ٌهعلف

 شوراو رب ردیا هطاحا ےدآ (۲۷۵۸۰) ینسیه كراوسق وب . یسوسق

 هطاحا یهعلق ما یراقوب اما . ردشمتا هطاحا ینهعلق یناشآ ان هکردمظع

 فرط کیا كنسیغ بناج كنهعلق ما اریز . ردیسهقالپ شوراو شما
 . ردقیمع جف « نرد تیاف فرط ره «ردهرح قلقاطب و قلزاص هدرب ییا

 .ردیرلهلحم نایتسرخ یسکیا« مالسا یشب : راو هل یدب هدشوراو و

 لمکمو فلکم یلاستحت و ینافرف یللوح هتحتو یلوتروا هتحت ددع (۸۰۰۱)

 یرلعماج ۰ ردررقم رلهحغاب یللثم نانج ناطیح هدنزب یه هکردراوا مساو

 عماج رب هرجا ناتسنخرد : ( یعءاج كب جوقلام ) الوا : ردب ارم یدب

 یواح ییلالب ٌهناخ كناب دمآ رس رب روتسم هللا نوشروق اما ۰ ردیناتسلک
 ادغام ۽ ردقبع دعم یحد و ( یا دینا یسا ( ندا .ردعماح

 ؛راردبا تاعر هاملع هدرهشو ردراو یسهسردم چوا ردیدحاسم هلع

 هسکت جوا . ردراو یسهلط یدتبم ضعب قنا ۰ ردقو یلاع قحم اما

 "ددع یا .ردراویمام اوه شوخ كوجوکر ب ,ینایبص بتکمرب .یاشیورد
 .رارچوک بونوق رارفام هدنورو هدنبآ هکراو یراهطوا هچ اما راو یناخ
 ییلخ .قو یثم هداسد هک راو یدنتلعن دات سا رب «راو یاکد ددع قرف

 هرفس « رییجک هلا تراجت بوییک یناوئا دحرس بودیا تالک هجروتوب
 یو یساوهو نآ كنب رارهش هک زد امدا یزاف تشو بغ «یحاص

 هدكت و . ردس رق هات e) هل امش باح ید یو . رم ا ردق

 . رولوا ریلد كب یراتیکس

 دعا ۱۳ بوحیک ینسهبرق (هشا) هد هکر هه صباح ندنو هدعب

 . كدلك هنسهعلق (راوتکس)

 ناب كريرش رهش و .  راوتکس علق یب راونسا نیصح نصح
 ناطلسباتح و نالوا یمهم لصفر كح رات لوا ندزعا یس نوجحما یلاوحا

 وب اه رفس راوتکس) نانو یرفسرب هنامیجش هدایز كنه رلاةحر هيلع ناماس

 ۱ : میدیا هصالخ ین ( حق هل

 رز مرا یهعقووت جت اوت 4 هعلق حفو نواه رفس لاما
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NIEنایک یو  DK BoD NEDEنیک یک  RIEو2 )و92 ( 

 ددع یدب نوا هلح . ردهعلق تاق جوا .  یشهغلق اتا كلتش اقش

 هکر د یلوتروا هتځت یرویس یروس یرلابلع هورذ كدمآ رس هلق یدادش

 ناتم ؛ شمردت روا هلا راهن یرلهلقو نکا یسلاو هژیت اشایدمم بارس

 یغاشآ هرزوا باسح وب ,ردع دآ ررو لاک: تارا هلف ر سه .ردرلجرب

 یدرک ادرک كنماق وب .ردهوطخ زوبیدب كيب یعرج رادام راد كتهمق
 هقرش بناج . ردمیظع رفح بیهم ضیرعو قیع قدنخ اق نیلام ابارس

 هرشط ندوق . راو یسویق تابح بآ رب هدنزو چا .راو یسوق رب
 یمهلح هدهعلقوب . ردقلعم رسج راقلاق هلبا رلهراقم هحیک یه یرسج بشخ

 توس رومعم یناقوفو یناتح یلوتروا هتخت هریدنش زسهحغایو غاب ددع یا
 شملسانداسلک ییهاح ناخ نایاس الوا « ردبارحم ددع یدب . ردراوانعر

 ..ردراو تساحور رب هقشاب هدنجنا نکل .ردلکد عنصم اما ردریغص دبعم رب

 ۱۳ نا ر رورو یف تاب دنا رت زززا ا
 : ردوش یحرات بولوا تابح نیع لببس ر هک ردراو

 كنهمشج حرفم و كهسرلید كمل نیحاص

 اس اغا رم یدسا بوبهتسلا نس اضر قح

 .٠ : هد بوما وص هک کره رولوا مولعم یخ ران
 اگاد كتسح هلا نسح نوسلوا داش یجور

 ۱۰۵۱ هنس

 رهش تاف رب هدنسق مش فناح كنهعلق یناشآ ون -+ ۰ یشوراو هربشط

 هقنالب یلراود وامارشو یلقدنخ تاقرب یئارطا یئد كنوب .راو یشوراو
 تچ نکل «راو یرلهلق اجماج بولوا هلوط ميتخرو نیتم تیاغاما ,ردراصح

 یهاش هدر هج « ردراو یرلکسرید لاغزام هدر, هج . ردرلهماط هلوط

 یرابوط كنهلق هعلق یغاشآ اریز . راردلکد جاتح هبوط اما «راو یراپوط

 كسوا ریابحآ هب هلن بناح یر . راو یسوف جوا .روروف یشوراووب هلح

 0 راوتکس ریلیجا هبرغ تمس یرب «یسوق یو ريیچآ هلامش یر «یموش



 ی یس هلق شولقیش
  KIEROفاضت )وقک )یو بوک  IERIE DIED)یک یک ۱2

 هدنسلداو شولقش ناخ ناماس ناطلس . یدّسا هرصاحم هلا نانع فطع

  ۷رو جم هسا دی نالوا فا نوک ید .مرک امرک
 هلج . یدتبا حتف هللا نومب ییهملق یغاشآ هدام را موب و هدنرخالا میر

 یجندرد راکرخآ «رابدنابف ههعاف جا بوقبج هسرزوا اب یراقوب یسلاها
 هليا ملت هني راترضح هاشداپ یخ راحاتفم بور, و هلا ناما یهعلق ینوک

 هکنوچ .. رایدتیک هنسهملق راوتکس ) )4٥۰بودیا حق ییهعلق هدنسهنس
 یربرحت ناخ ناملس الاح بونلوا ناسحا هکب مساق کب جاهم یتموکح ادا

 هدنخشرات هنس (۱۰۰۵) هدعب نکیا یتابا ندوب یسهعلق شولقیشوب هدنرزوا
 كنساشاپ مژیتق الاح هلغفلوا حنف یمهماق هژبتق هدنرصع ناخ هک ناطلسو

 « یرادزد « یساحم ۰ یرادرس لوق ندوب « یر ا ردضلاداووو

 .ردراو یراکو نابعا یراصح مد رفن (۱۷۰)
 اا جوا هدنطسو ات كعساو نوماهرب م. ینیمز كنسەعلق شولقبش

 جوا هجراو هنسالعا هورذ كنسهعلق جا هکردهعلق رب دنابرس شمکجرس

 یروسرب یلاع هتشب نالوا یسهعلق ج۱ .ردشاط كنس ,نبتم ,یدادش تاق

 هدنجا هعلق ج و .شعایارس صوصخح هرالارف هعلق و هدمدقنام .ردشاط

 اتاهجو هتسارآ هلبا راهروصقم دابآ تهزن نوک انوکو رلهناخناو دو رلهعاق ددعتم

 هملق داش .ردریسلا بجاو یارس رب هتسارب ابا رانشنپشو راقنروخ خاک
 یفرط لوا .ردنابغ هوللاو ةعلق هدن هلق ۰ راوتکس علق هدننرغ « یوم
 ماد كىا رمسوب . ردزاۋتسا راود یووو بعص محر هل وط «ناتم دس تاغ

 ی اح ناخ نامل هدهعاق چاو .ردولوتروا تیم هرک نوک انوکبه یراماو

 . ردراو یرارابنا لالغ و هناخهج ۰ یراوا نذژم « ادخیتک . رادزد و

 همسکو .ردجالوق ناسکس لماکقح هکراو یسویوق وصرب هدهعلق جب اوب اما

 .ددوصرب ردبا نایرج یک میظع رهن نکل .ردنایحبآ ابوک ییوص .ندندایق

 یقدنخ كنهعلق وب ی بولک ندهرن وص ین ات یر دزف ر

 هلارسج كنالاب هعلقو .ردبوطرب لوس تباغ «راو پوط زم لابرب هدنلا

 .ردراو یوق جوا راک



 یسهمانتحاس یلجایلوا ةة

 .ردراوا یلوتروا هریدنش هتخ ددع یبا و هلحم جوا هل .ردرومعم اما

 یعرکی «ناخ کیا «ماحرپ «هیکترب ؛بتکم رب ,هسردم رب «ردبارحم شب هلج
 تاغ اما + ردفطا یساوهو بآ .ردراو نانج غاب ردق كس ییا «ناکد

 یوابمارشندنفوخ نمشدو ردقدنخ پراصینارطا كاشوراوو .ردرب هر زج
 یرب اوارد بودنک تعاس (۳) هبرغ بناج بوقلاق ندهعلقوب «ردرازراج

 ةفرط بوسک یرانامروا كراغاط لالاف ندنفوخ نمشد «قدراو هنیرانک
 هنا .قدزاق راقدنخ هبتم ینیداوا نکم بودیا راوابمارش هرجا نیلا

 .  یقح ,یدنلوا برشاسدکمک هفرطیئراق هیاراطوبو رللاصءرایک هدعب.هلدرک
 اقاع مهللا .ىدلاق زا رکسع هدفرط یر بوک رکسء رفاو نوک لوا

 .دادما الصا هیر ندهتوا « ههئوا ندیرب هسلوا هاط نمشد رب ندنفرط

 هفساق قینربچ یراباونا هل بونارحیص همشاب ناج لریقحناه .یدزامهلوا
 دحرمس هل هلاح وب و رایدع « مدروا هوص یرلنا یزرط رانات قرهوق

  تباصا ررضرب اکب و هعرامادخ هلمرلتآ ادخدم . رابدلاق هدنرح یراب زاغ
 . رتا هلنلوا قوغص قلهترواو حابص تقو اما .كدتبا روبع هیشراق بو هّما
 هغهریدشوق هور ههنواناه كره هلرکا یرانآ لاحرد .رابدوشوا رامادخ و
 كرکسع نکد هلاوز . مدالشاب هکمناشبا «هغهردزبق یعرامادخ هلرلتآ و
 (۳) یرانامروا و غاط هب رع بناح ندنرانک اوارد رم بوک هدیسورک

 .كدلک هنسهعلق (شولقش) هلا روم هدتعاس

 .ردلارق شینام هجوق ندنرالارق سورکلا یسناب --. یسهعلق شولقیش
 وا گنا بودپا مزبنم تتار جاهم یارق شونال ناخ نایلس ءدمب

 هد یاب یسهصلق شواقیشوب هدنکیدرب و هلارق شوناب یتسهملق نیدوب هلیفالارق
 .رابدلوا لاح هدوسآ نامز هچ بودا داقنمو .عیطم هشوناب یلارق نیدوب

 یبهعلق ج, بولوب هجرف یاب شولقیشوب هجناوا توف لارق شوناب هدنیدوب
 هلیساوغاو اقلا كرانابتسرخ راس .یداواعاات هلارق دنادرف نالوا یراساح
 « رای داللشاب کما ترافو بم ی رف رطمرس .هدراد .كسوا یسلاها هعلقو

 هنسهعلق شولقیش بودا حتف یهوللاو هدنخشرات )٩۵۰( نایلس ناطلس رخآ



 وا )هک )یک NIE SIE یک یک )یک KDE BIE نیک نیک یک نیک

 ءرصاح ینسهملق هولاو بوراقبج پوط رم لاب چاق رب ندنسهملق كسوا
 ادرس ندوریک نکردبا مظع كنج رب هدنرلکدتا كنهآ کنج . ردنا
 اما .ردنا شاواص مرکامرک بولک یریزو یلوطانآ هلبا اشاپ دمحا هجوق
 ۱ توراوک نیل اع لاثم ارد راعش تبالص نشد ا نورد

 میلست ینهعلف تیام «ردیا كنج هجیک یدی نوک یدب كردبا عياض یرللقع
 هفا (۱۵۰) ردنلاداویوو كنیکب یغاجنس هغءهژوب . ریریو تيان هشيا هلی
 ددع (۲۰۰) «یرادزد هعلق یرادرس یسارحیکب نیدوب ۰ رد تباين هلسهاب

 .ردراو یراصح مد

 ؛بلر بل یقدنخ هللایروم هحيشاریق س . هونلاو هملق نیمزو لاکشا

 نیتمتیاغ اما .ردهعاقرب «لاثممظعیارس «انهلغوط «هدربرب رازنج قام لا زود

 قدنخ .ردعدآ زو شب لماک یعرح درک اد رک. هشزانک قاش ناو

 چافا رب تعاس ییا یرب ندکسوا یرهن هجیثارق . ردقیعو عساو تیاغ
 هعلق وب . ربشبراق هاوارد بوناغوا هنقدنخ هملق و بولک ندنتلآ رج

 هحیکیه یرسج بشخ رب هرزوا قدنخ بواوا فوشکم ههلبق یسوق
 هاکجرفترب هدنشاب رج .راردبارپس هنسوش هلق بوریدلاق هلیاراهراقم رانابماپ
 ون .راو کاج تعاسرب هدنتسواهلق نالوا هرزوا وق وب .راو کشوک هجو

 ید راوش رمد تاقشب . رولیدک هدقانارق هلا لوب مظعرب یرجا ندوف

 راو نوملقو شف یربنم «راو یعماح ناخ ناماس هدنساهتا هلق . ردراو

 یمهاخرتهم .رابحوف «نذّوم ماما نادختک و رادزد هدراصحنورد .ردشقنم
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 هعلق وب .ردقوب یشرب ندترامع راثآ راس . راو یسهناخهبجو رابنا رئاس و

 یهاشهدرلهلق .ردیلوتروا هتختهریدنبش رلهلق یهدنسهشوکراج «رد لکشل ایم

 هنماق وب . ردنوشرآ یللا و كسکو یراوند هسملق بولوا راپوط دمآ رس
 هدب رصع ناخ ناماس . ردراو هلق نارو ددع یا یرونشا زسج-هدنک وا

 نویز یهعلق بودبا سرتم یرلهلف ناریو وب نکریلیدبا هرصاحم هعلق و
 ردرلش |

 هردشوراو هلوج وک رب لابم هب هلق یروشا قدنخ ندهعلق .شوراو



 یسماننحایس یلجابلوا 2۹۸
 IER و۵ )ورک یک یک نوک

 .لدلک هنسهبصق ( كينراوط ) بودیک تعاس (۷) هلاش ندارو . رد قوذ

 كسوا ینسهبصق راوقلوو «ینسهقالب نتوص بوک هدینسهبصق كينراوطوب
 یربخ كنکیدتک زونه هندادما هژینق كمظعاردص هداروب .لدع یتسهعلق

 هژینق هلا رکسع حالسرپ ردق زوب شب كيب ندکسوا یغد زپ بولا
 . كدتک هنصالختسا

KIEDNIETKIENIE RIE یک نوک KITE 

 زمکیدتنک هنصالختسا یسهعلق هژبنق

 رانک هرزوا اوارد رهت بوک ینسهقئالپ هدراد بوقلاق ندکسوا الوا

 یمهعلق نوواصام هدبرغ بناج بودبا روم یرسج شملوا اشنا ند
 هنیراسوساح كننکب یالآ یلووفاب نکردیک بودیا هرواشم یزمهمتیک هرزوا
 نمژم شماتفایقلیدبت ران آ رکم .لدتبانظ نمشد یرلن | زب «كدلک تسار
 ندنسهعلق نوولصام «رامدآ هرب : هکرایدید هز, رانا ناه .شعا رادحومو
 ۰ کود نوک انوک ینهژیق نمشد الاح بوتوط هل ولو یناهح : نم ماکت

 هدنسهعلق راوتکسهسیامظعا ریز و .زسردیا عاتسایرلادصپوطن وکی تیړاب
 ,هادک ناه زکسردک هنسهلکسا نوولصام مس ۰ ەدە امم لاثم برد رکسع

 هووقاب «هغءژوب هل هدنرلکدید « .زکسررک هنا نمشد هليا زکغایا هرکوص
 یمتک هرزوا یبهعاق هوبلاو بودا ترواشم هل رابزاغ یسهعلق كسواو

 ؛یلروماج « یرانامروا و راغاط هبرغ بناج لاحرد كرهروک ندح یأر
 لردکح نحو درد بودارومعیرالب یلهرطاحو فوخم یرارب قاتیچوقاطاب
 . كدلك هتسهعلق (هولاو)

 هدنسهنس )٩۵۰( یحناف . ردبرلکسره نیرز یسیناب س .یمسهعلق هوبلاو
 دا هحوق شک رلکب ییامور ۰ رداشاب مهار یریزو ناخناملس ناطلس

 روع ندنرزوا یره اواص بودبا رفظم دنج یاوشییو رکسع ةعیلط ییاشاپ
 هنیولآ «كبرضخ یب یغاجنس لیدنتسوک هعدقم ندنمیلسم دونج هلج كردنا
 ہلا رکسع كيب نوا كب دما کب یتخم هنیاو اشاپ یجب . كي حیس یب



 4۹۷ یس هبصق هسک

 OTITIS هک )اضک یک: هک یک هک مهمه هه صمد ص عصب چ
 هدنحما . ردهعلق هلوح وکر اس هلعوط . لکسشل حب هدر زودو هدرازنح

 « یراراباو هناخ یلوتروا هتحت هردنيش ددع یللا « یعماح كوخوك رب

 ددعیبا «ینوط یهاش ددع نواو و یرلهلف هدنسهشوک راچ ۰ یسهاخ هبح

 . ریلیحا هنیرانکی رهن توسو یرب و هفرط هرق یرب « راو یراوبق ریمد

 کا شملپاب رارسج بشخ هرزوا قدنخ هدنرلکوا كنومق ییا وب

 ی راکوا یوق هعلف بور دلاق هلا رلهراقم یرلرسج و یرارف هعلف

 هعلق .ردقدنخرب قیم و عساو بلر بل هللا توسو رې قدنخ .راردبارتس
 (۲۷۰۰)و هلع ییا هدنجراخ هعاق .ردراو یراصح مدص ددعیللا «یرادزد

 و .ردزاو یرلوا لمکم و فلکم یلوتروا هت . یلزتروا هربدنش ددع 3.

 هناخرب هلح هدنشاب رسجو لیک هليا رسج بشخ ددعییا ندهعلق هشوراو 4
 یرازاب و یشراج « ردقانشو هلح یتاخ « راو یدحسم ددع ییا .راو ت

 بوک یرازنح یارح هدتعاس (ع) . رارزود یرازاب هتفه ندشدلوا ۱ 3
 .كدلک هتسهصق (هسک) ۱ 3
 هعلق هدکدنا حتف یدارفلب ناخ ناملس س. یسهرومعم بصق هسک 3

 (یسهبعق هسم) هندا هلکما ناکسا هدنوب یرایلهسم ناقیج هلبا ناما هدنجگا
 هل هاب هغ (۱۵۰) .ردیفلاداووو كنکب هدنکاخ یغاحنس مربس .رارد 3

 «یسنم یرادرس یلوف ندو « یرادرس یرحک « یرب ادیتک روا

 لدو یحارخ و ناما كنس هلکسا اما .ردراو یا جارخ «ینما دلو ص وک ۰

 اواص رهن هلج یناتسرام .ردباسج یفارشاو نابَعا ,یسهجنابو غاب .ردیمالقا
 لاثم مرس كاخ «رادلوصحم تباغ هذراز هلال یارح رازنح عساو رب هدنرانک

 .ردس رق ردق تعاس (ع) یسهصق هسجوورتم هدنلاش هکر دهصق رب نرش ۱

 عساو نزمو فلکم .ردوایناتحو یناقوف ددع (۱۰6۰) , هلحم )٩( هبصقوب

 «یتکم يا :یرلعماح .ردراغلب و برص یسهلم جوا « ردراو هدیراهناخ

 .رددوجوم یناکد ددع (۱۱۰),ردراو یرلماح وا ؛یناشیورد هک ددعجوا

 ضابب ؛یلاب«یغاب ؛یکعا ضاسب .ردهلکسا بولوا رومعم ندهشوورتم هبصقوب
 لهاو راجت یتاخ هل ندنغیدلوا هبصق تمینغ تیاغ .ردرومشم یزاریک



Eیمهمانتحایس يلچايلوا  

 اواصرېن هدنورو رازنح روکذم . ردقو یراصح مدمو رادزد كل هعلقوب

 ترد « یسهلم ناملسم ددع ید هدلم یتیدلوا طولخ هنر یرب ن ردو

 رشیک یناقوفو یناتحت ددع یللا زو شب هل . ردراو برصو راغلب هلحم
 .ردشعلوا رامعا ندهتح ابارس یرالو هله . ردرلاس یهرومعم هقدح تا

 شق یسهرشط ندرهش ۰ زدیلهشود ناوالا هتحش یراقاق وص عی یتح

 ؛ ردارحددع شد هلم . ردقال [ ینمز ارز « ردسایرد روماح یرا ک

 هدیش . ردرلعماح یلهریثک تعا ء رونلوا ادا هعح تالص هدهدننشن

 ء زاو ییابص نیتکپ ددع چ وا ء راو یسهسردم هدرب ییا .ردیلوتروا هتخت

 :یشرط بحاص اک هدرب کیا . رداکد بحنو دیشر ردق لوا ییایبص اما

 ردهدنشان یسهلکسا كرد هدیسکیا هکراو یلاخ رصتخحمو دضم ددع ییا

 یسیریوک چاغآ هدرب چوا هدنجا رهش .ردکو چوک هدهسراو یمامح حرفم رب

 ین رل هاب هح كرېش هسرولوا هرزوا نابغط كب اواصو نرد رب ۰ راو
 اما « راو یناکد ددع شب . راشمباب راهرطنق بشخ نوحکنآ ردبا قرض
 . ردشع وط ینامج یسالا .ییرا ۰ یقوص لا « یعا ول . قو ناشدت

 ما <  ردشعا هطاحا یر اواص یرېش و . ردشوخسم یعوزوا
 بآ . رولوا هرزح رب یکم دیک - یضر ۱: هن د نداواص رب هس دا

 بودا تالک هجروت . رد تسردنت قلخ ندنف,دلوا فبطل تبا یماوهو

 اونا یدخرس یاععا ۰ ودل هسنارط ا رارینیک هلا تراحت

 تسود س عو یحاص هرفس « ردقوذ لهاو كلاب تباغ ىلها اما راک

 تعاس (د) هلا ندارو . ردرلمدا زملس هلبحو هعدخ ابژثکا . ردرامدآ

 . كدلك هنسهعلق (جواروم) بودیک
 هب هعلقوب اشاپ مسر یراص ندنس ارزو ناخ ناهلس س. یمهعلف جواروم

 مدمم ندنرض كل راهلک الاح  ردشعا حتف توروا یسهک بوط ددع نوا

 هدنعاحنس رس هعلق و هرزوا نوناق .ردیهایو اط راطااح رادهنخر نالوا

 . ردقوج یسهجاب .رداضف هثآ (۱6۰) ؛ ردقل داو وو

 یار هدنرانک یرهن توسو شمز | نداواص -. یبمزو لاکشا



 1٥ هح ار

 ایارس كن (اشاب ىلع هداز ینج) یرومعم كنرلهناخ هلح .ردباشخحم تو

 هعاق ددعتم هکردبمظع .نادناخ رب یلوتروا تیمهرک یضریق و نوک لعل

 یارس رب هتسارآ هليا راهرخ یناتحت یناقوف « لبطصاو خبطم هراهناخناوید و
 نامروار هدننرف یارسو .ردفو ید یئمرب هدنرابد هنسوب بولوا رومعم

 ناشکدق هنامسآ جوا یره كرلامتنم تخرد نالوا هدنو هکردراو یسوروق

 هاب وا ردم هسالتوا نو وف ددع رک هدنسههاج لظ كنرب یه بولوا

 هلا هفطق یواهر نوکزیس نامز بوک هکردراو یتمز رازهلالو ناتسنمح

 ندارو .زدحود# یسموبم ورد هو فنطل یساوهو با . ردشمشود

 هنیراصح ( هچار ) هدتعاس )٤( بو رلنامروا هلامش بناج هن بوقلاق
 یشداق ناواصربت هلبایکرو كدلک هنسهباقم كدابآ ردنبراوتسا.روسوب .كدلک
 كدابا رد رهش وب و قدلوا نامهم هدننیما كورموک بوک هنسهعلق هجار

 ندتما یاحلص و فراعم باب راو راهسمک رابتخا ادتبا بولوادبقم هنساشام

 .قدالشاب کما تفلا نسح هللا رامدا یحاص لاح

 شيام هجوق ندنرللارق برص .ردجرص یمسا ب, یبهملق هچار
 لوتقم یمظعا ریزو كناخ ناهاس هرکوص ینهعلقو . ردشما انب یساباب كناب

 «ردکاح یساداوبوو كننیکبیغاجنس مرس الاح . ردش#|جتف اشایهاربا دیش

 یسیتفم . رد داقنمو عیطم یسحاو . رداضق العا هلیسهاب هحقا یللا زو
 ییما كره . راو یرادرس یرجیک, « یرب ادختک هاس ۰ یفارشالا بیق
 « یرادجاب « یشحم رولوا طبض ندشرط یلوق نیدوب « راو ینما جارخ
 . قو یارفنو یرادزد هعلق اما . راو یسادختک رک

 زود یلقاریوط قالار هدنرانک اواص رهن -. ینمزو لاکشا كنەعلق
 اس هلغوط یدادش لیلا شلوا عفاو هورو هتشیر هدر ر رازنجو

 نیرد ره هدنسهلباقم كنورو ینیدنلوا عضو هملقو . شعا انعر هعلق رب

 ن.دد هبوص یلتوق یک اواص رهن بولک یرب ندتبنرووزیا هللا روز مظع
 هرزوا قافتا بولوارب یرارهن اواصو نبرد هدنساذح هچار هعلقو بوروا "

 نوجکنا ۰ شللق یسهلقرب هدنزانک اواص رهن جمنا بودا بارخ ییهعلقوب .



 یس همانتح اتق یلجابلوا ۹

 كب .ردشعا انب عماحر هلیما هبحتف هد ناخ ناملس هداروب هدعب ۰۹۸۲ هنس

 زکس .ردراو عماج اهدرشکبا هدراشوراو یکیاو یعماج قینرووزیا ,یعماج
 .ردراو یتکم ید ییا رب یسهسردم جوا کت رک « یدحسم ددع

 باوتا هلوط هقوچ «یراباوثا .ردقانشوب هلج یسیلاها . راو یخ هد جوا

 ریشلیوس هقانشوب .راردباسبلت یریشقاچ یلدحرس قجاراط یلهجوقبویک
 ندنتاحودم .ردقوج یسهحاب و غاب ۰ فبطا یساوهو بآ . ردرامدآ راجت

 نوبوق .ینوک رینیص «یمەتخت هشيم ءطوااب « ماج «یزارک « یسالا .ییرا
 « ردیک هدارغلب هلا نیرد رهن ؛ ردهلکسا كلشيا تاغ . ردرومشم یسغایب

 ندنسالیاب هنر هدنتیالو كسره نرد رهن وب .ردراو رلیک كيب ها ریلک
 هدرهش و . رولوا طولحم هاواص ره هدند یسهعلق ( هحار ) بوقح

 لوتقم هدنحا هق ینوشروق هرزوا نوتس راح هدنکوا كنعماح هاکزام
 . هجرلا هلع ردنوفدم كب

 اتم یترووزا كدلك هتسصق (هلزوط) قرهقلاق ندارو
 () هلامش بناح ندنآ .رداضق فیرش هلبسهاب ها یللا زو . ردقلاداووو
 . كدلك هنسهصق (قولزوق) هدتعاس

 یلعماج رب هدنکاخ یغاحنس قینرووزیا یخد وب --. یسهبصق قولزوق
 فاص . ردراو یراوا یلوتروا دن هکردهصق  یناکد اقرب ۰ یلئاخ يا و

 (میهاربا هلوک) هلابناج هني ندنآ .راردهلزوق ندنغیدلوا یلجافآ زوق
 بوشا رائامروا « راغاط هلا نمراقفر كلرکج یفوخ كتیمارح مان
 ` „, كدلك هتسهرومعم هبصق ( هلی )

 یصاخ كناشا تا یعاحنس قترووزا هدو +: یبهصف هنلب

 «یرب ادختک ءرداضق فرش هلبسهاب هجا (۱۵۰) ردقلاداو وو بولوا
 . تاغ :یلوصو لتوا هدمضع یارک ر یمهبصق .ردراو یرادرس یرجکی

 ..راو یسهلح شب هلح بولوا شلوا عقاو هدر یغاحوا نیکا رادلوضح

 : هدنر ېه هکردراو یرلایز هناخ یناقوفو یناتح یلوتروا هتح ددع (۵۰۰)
 ۰ ناحهناسلا هلسازفحور تامغن او رازه رازه هدرلهحاب هردررقم هراحنوع



 شش قارووزیا

 ضم و روروط یرلهک پوط ریمد هدنفرط لوص كنوق وب . رازد یسوق
 .ددرپسلا بجاو هکردراشموق یراهللوغوط یک هدنرلکلد یرلهلک بوط

 زوتوا لما هدنلآ اقرب هدنفرط لوص نکراقبج هرشط ندنسوق راکنخ وب

 جا كنوقوب .ریلبباقیچ بوربک مدآ رب هنجا هکروروط ینوط هقاشرب شیراق
 نيران ) هدنرانکن رد رهن هدنکوا عماجوب هکردراو یعماج راکنخرب هدنزو
 یراپوط زم لاب ددع رب نوا «راو یسهعلق ما لراصح یغاشآ ین (هعلق

 نیلا قابا: رشمرکی یراراوبد كتهعلق و .ردرظان هشسرد هدیسه « راو

 .ردنوشرا یزامعم ناک اک ترا

 هلسان شوراو لوص سا ندنسوف راک شوراو لوص

 رکراک و یلوتروا هتخح هردننش ردق زوبحوا هلح هصق نالوا فورعم

 رصتخ و دسفم شخلوا اس بدتر ی ردو یللا . ردنرابع ندرلوا یلراود

 .راو یناقوسرب قحنآ هجنراو هنشاب رب ندنشاب رب هدشوراوو .راو یراناکد

 انب و روهشم هلمان ناخ یی و .ردقو هارهش یربغ بولوا روا یفرط ییا
 .راو ناخ رب

 هرشط ندوف نالوا هدنونج كشوراو یعاشا ءو --. شوراو غاص

 نکا هرجا رلامنم تخرد وات نرد ره .ردشوراو هناخهبج

 ره هسرزوا یربرب و یلوتروا هتخت هربدنش ایارسو یل هاب و غاب مساو ردق

 بونج كشوراووب .راو یرلناکد هناخهبح ددع یللازوب .ردرلوا رطانهسرد

 ردق هبهګ راو هناخکی بودا روبع ندنجما شوراو لوص ان ندتتیان یفرط
 ردزسنا یرارب ضعب و یلنبا یرارپ ضعب .ردعدآ زویشب كيب شب یلوط
 هغ زکس نوا .ردرومعم تباق ردشوراو نوزوا هجا هحمنرانک رهن ناه

 زکس نوا هلح . راو یوا یلوتروا هتخت (۷۸۰۰) زو زگس كس یا و

 ناطلیس حتفلاوبا هدنزوب جا كنسوف راکنخ هدلاش تاج هلحزا .ردیارحجم

 هبتع كنسوبق هلق هکردعدق عماج هبق ناوط ینوشروق یعماج ناخ دجم
 اذه یندق ءزیزع حتفلاوا تارا بحاص» :ردو یخ رات هرزوا یسالع

 «نیدحاسل اراد قاشعل ادىعم» ردحرات كس ریمعآ نوم گو «نیداعلا لجل



AY.یس همانتحایس یلجابلوا  

 رهش «یرادجاب ,یستح .ردما مکح هلبتارفن هسلق ددع (۱۵۰) اغا رادزد

 ۱ .ردراو یساغا رامعم .ینیما جارخ ,یمادختک

 سیم یزعرقرب كسکوب هدنرانک ( نیرد ) =. هعلق نیمزو لاکشا
 قوا هنسهورذ راشکناک بولوا هعلق رکراک و دناب رس « یلص هدنرزوا اق

 هدنفرط رب « ردیلءرد موروجوا بوبالوا قدنخ هدنفارطا ,راشمهمهریدرپا

 .ردرلغاط هفاسم یلیخ یفرط برغ .ددلکد نکم رفظ هلغءالوا یسهلاوح

 شلآ هنسکوک یرلابق هعلق یراقوب هعلق یغاشآ .ردیک بوقآ هبهرد ندنقرش
 رظان هقرش كنهماق جا . شمراص یک شمالقاحوق یدالوا انآ رب اوکو
 حتفلاواو یرلوا راصح قحاراط هلحمرب هدهعاف نورد «راو یموشریمد يا

 هرزوا یراجرب « یرلحرهص وص « یرارابنا لالغ ۰ یبهناخهبج ۰ ییاح

 لاج و باتی هدکمنا یعاشآ ناقبج هرکرب «هعلق .راو یرابوطیهاش قافوا
 .هردشمامهلوا رومعم ردق لوا هعلق یراقو ندنغج هلا

 یتهلف نام ددع شب بولوا هدنرانک یرېن نرد --. هعلق یغاشآ

 اث ندب وئح هعلق و وب یرم ن رد به یراراود هعلف .ردراو

 یراقوب .ردراو یلوط سدآ زو شب لک هبومقرب ندوقوب بولوا هجنالوط
 ما یسسکا . ردشا هطاحا یفرط یسهلق و یقرش بناج كنسابق هعاق
 میدآ قرف و زوب چوا ؛ ےدآ (۲۰) یضرع كنهملق وب .ردیرلابق یسهملق
 بر « ردنرد رهن فرط هلق ارز .ردکجهعلق زبشا تباغ .راو هدیرارب

 .ریلبقیچ ندنرکید یلیرک ندنرب ؛راو یسوبق کیا .ردیسابق هملق جا یفرط
 . ردهعاق كلام همیظع هارهش رب قحن ا .ردلام قمقبج بورک ندرلرب یربغ

 .راو یرلبلوح و یسهحکاب «یناقوفو یناتحش هدنراسیو نیم كماع قیرط وب
 بناح هشرزوا یرب یر یل هکردرلوا رومعم ییوئروا هت زو چوا

 نال وا اک یر نرد .ردرلوا رطان هسرد رم هفرش تمسو هب هلق

 نرد تاق تاق هدنرارزوا بولوا راراود مح ر هلود هله یراود كن هعلق

 یموق راکنخ هنیرب كنومق کیا . ردراو رانزور یلنیشنهش و رظان هنیرهن
 راکنخ نوحیکیدکود ندنسوق هعلق وب ناڪ حتفلاونا ردرطان هاش رار د
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 ۹۸ قینرووزبا

 یغوط هتیوص رادان ندهملق . ردقو انب راثا راس ۰ راو یارفن دوجوم

 رودقم قمراقیچ بویوا هلرلکتولوک یداهرف ینیق هرانق نیلا ردق ههجننیا
 .رونلا وص بونیا هبوص یعاشا ها نابدرت ابق زوب شب ندنآ .ردلکد رشب
 كن رابحاص هدنسهننزخ ترد لامالام هلا هناخههج یر ندتنامز نمشد الاح

 .ردراو راش یسهلوقم یاواو طاسو نح ییالاقو رقاب هڪ و یرلنس رقاب

 و یرالام و عاتم تمیقیذ هلج ندنفوخ یسمارح پرص تیالو “لاها ۱
 یو رب قحا «ردراو یحنرهص وص رب هدنجراخ هعلق ۰ راردبا ظفح هدهعلق

 قلوقروق هلبا انب یدادش هتراسپو نيچ كلوب هلغلوا لو براص تاغ «راو
 .زدراشلواهراب رازه بولیربصیراقاا كرامدآ و تآ هح هدلو ارز «راشمتاانب
 بو هلروک یک هقعاص ندهرد اشا رهو نعهدیا تأرح هغشابیغاشا ناسنا
 ییلیقبجو لبنا هلاتقشم هدعداكمچوا لماک هشوراویغاشا ندهملقوب .راقآ
 یکبتکم ؛دحیسم .راو یریغص عماجرب .ردرلهناخ یهحاب ددع یرکیزوب هل

 لوس تباغ هلغلوا شو راو ندیکسا .ردقوچ تیاغ یسهچتابو غاب .قوب رایسش
 یعاشا ندشوراوو .ردشملوا بارخ هلرلءرصاح راو یسانب رانا الاح « شعا

 هکردشم ردا انب هرطنقرب انب یدادش زوکر یب یالا یشخم هرزوا راداب ره

 نرد رهن .:ریشیراق هنیره نبرد بيرق هرسجوب راداب رهن .ردهمیظع تاریخ
 :ردراشمریدتا انس راقلوقروقهدهننابییاو راشمحا رالو بویوایرلابقهدنرانک

 . كدلك هنسهعلق (قینرووزا) بوک تعاس (۲) یرللوب یلهرطاخموب
 .ردیسانب كلارفمان (قینروو) ندنرلناب پرص --. یسهملق قینرووزیا

 هن وط حتفلاوا . راشمرو تناتم اهد هب هعلق هدن رصع راکدن وادخ یزاغ

 هدنتلابا هنسو . ردشمهلا حتف یهعلقوب نکردبا تدوع حتفالب ندندارفلب

 ۱۳ ۰ ردها .( ۳۵۷۵۹۳ ) یصاخ كل ةه رد یت یب قاحنس هقشاب

 كنکب هدازغ نبح . راو یسیٌاب یرچ « یب یالآ ۰ یراع ۷٤ یتماعز

 هلبسهباب ها (4۰۰) .رولوا یرکسع حالسرپو هدیزک كيبکیا هلبرکسع هل
 ؛فارشالابه «یتفم ,ردراو یساضقددع (۱۸) هدنلخادبولوا اض فب رش

 . ردراو به یرادرن یرحیکی .یرب ادختک هاش «فارشا و نابعأ
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 راثاوب . ردکناشاپ یسوم هجوق موحم هلج تاریخ وب .ردراو یفرح لها

 هليا مدا كيب یکیا رب بولوا یاناب یمارح و دودیح یساروب نکیا قوب انب
 .یدلوا ماد ناماو نما ییلیدما انب هطبروب ادخدح .شمرولاوا روبعجوک

 لرهنوب .راقا راداب ره هدنسهتروا ات كرامبظع ناخ ددعییا هدنجما هصقو

 . راقا هسرهن نرد یغناشا ندهصقو بولوا ندنرلغاط دووانرآ ا یعولط

 نا كرهن . راشاط یک ایرد .دکدلوکوس یراراق لراغاط هدنمایا راهب « رهن

 رج مجلفع هنوک رب هرزوا رهن وب نوما كلك بودیک هراناخ ات هدنراسیو

 ردقا لا هدهسیا ضیرعو عساو ردق یسورپوک هجمکح وب «ردراشا انب
 بوقلاق نداروب . ردشوخ یساوهوبآ ۰ ردهحماب و غاب فاص یفرط ییا و
 ناملسم یلهناخ زو كذاك هنسهرف (كنوهنوق) لدک تعاسر هرجا رلغاط

 اف ز نع « ردراو یهاکرد ( اب هزه یدنه ) رومشم هدنجما بولوا نوک

 شم ولو هدنحتف قینرووزا بولوا ندنراخیش و نیجاصم كننراترضح
 ( داشلوف ) بودک تعاس (۲) هرغ فلاح هن .ردشء ولوا نفد هدارو و

 .كدلک هنسهعلق

 اف تاذلاب . ردنابودار ندنرانب پرص یسیناپ -- .یسهعلق داشلوق

 هرصاح یداشلوقوب هدمب بودیا حتف هلیاهرصاحم یتینرووزیا علق یرلترضح
 لر گزر وک نشد . ردشمر وح یقارطا کرو نیرو تر درا

 یحاص هجتابو غاب یکیرلیاصا نطو بودیا انب رلهناخ هدنفارطا هعلقیرکسع
 ناما راکرخا ؟ردکهن ءرآو یلکهن نددادما هراودنک :راروسروطوا شلوا

 یرب رج حتفلاوبا 1 اک رانالوا هدراصح نورد تورو یهعلق هلا

 شمکجررس هنامسآ جوا هدنرانک یوص راداب هدنک اخیغاحنس قینرووزپا هرزوا

 رظان هنفرط هلبقو نبتم یراجرب بولوا هعلقرب ریکراکو رودم هدنرزوا ایقرب
 .ددیرکا هنفرط هلق كناقنیلاب نانلوا انب هعلق .ردکج هملقیلوق هلوجوکرب
 هعلق .ردطاح هلبا ایغم هاجرب زسقدنخ بولوا یرویس یک هطروموب یسابقو
 یرلوا یحوقو نذومو ماما .ادختک ,یعماج هلوجوکرب كحتفلاوبا دنا
 ددع زکس ی کت ؛یرادزد ءیرل, وط یهاش ددع شب «یسهناخهجو رابنارب
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 بولوا نامهم هحیک رب هدنادناخ و . نکا یعاحیاس هنسو هدیسهحان

 هنسهیرق (لیشوق) بودنک تعاس رب هقرش تمس هنب قرلآ راقیفر یربغ و
 . كدلک هن (یسالبا راوصقآ ) هدتعاس ترد هنسهبرق (هجعقار) هدتعاس ۳

 (هچنسرپ) هدنعاس (ع) نداروب . ردرومعم تباغ و ردالباب رازنمخ پیج رب
 زوب «یلعماح هدنجا زوا عساو یلهحتابو یلغابر, هدنک اخهتسون .كدلک هنسهب رق
 ` ندنآ .ردیوک نادابآ یتماعز رلهداز ینج لوا روتسم ناغابق ددع یللا

 صم نالوا زمتنم ی ا بولک هب ( هتسوب یاری ردك هقرش بناح

 . دا راصاخ تح نوک چوا قرلوا نامهم هدنناربم كرلهداز یدنفا
 ,قدشمزاب هدزمکیدلک هلموحی اشایدجا فلم یسهنس ۱۰۰۹ یرومعم رمشو

 .لدتبا منع هکمتیک هنسانغ هملق کی یهدنبرف هژیتق رفسوب نداروب
 ا

 زمکیدتک هسانغ هعلق یکی ندارس هنسو

 (سالاق).(هرقوق) لردکتعاس )٤( هقرش بوقیج ندنارس هنسوب الوا
 هنسهبرق ( ماماروبوچ) هدتعاس )٩( هنفرط لامش هليا هارهاش بوک ینرله رق
 دل لزنم هد (هصق ي) هدتعاس (۱۰) ندنآ .كدلک

 اشا یموم هحوق ندنسارز و عیار ناخ دام /ناطلس س . هبصق ی

 هدنتا ابا هنسو .ردشمهلا لسم و فاعم ندهفرع فالاکت عج بودا انب

 یرحیکب «یرب ادختک .ردقجاضق هلبسهباب هلا یللا زو . ردنواه صاخ

 غا ء«یلزوا عساو « لهرد .ردقوب راک راسا فوق یدادرس "

 كناشابیموم .ردانعر هبصق انب نیربش ییهناخ رومعم ردق شعزوب «ییهحگابو

 .یرنمو بارم .یراراود ورد هلح هکردراو یسانعر عماح هاکاشاع رب

 شملپاب ندشاط رب لیثب لاثم درعز ایارسو عنصم دمآ رس یرارک یموق
 ندعملیشی .راحاص رارون لیشب یراویدو رد هدقدنوقوط باف ا هکر دعماج

 یکتا یدحسم هلم چوا .ردقو هقشاب هدرابدو عماحرب هل وب ندنشاط

 ناکد ددع زکس نوا « یعاح رب «یراجت ناخ ددع یکیا « ینایص بتکم ر
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 لایق ؛ یلەبت ىلەزد « عساورب عقاو هدنرانک ینوص هوترت . راو یرادجاب

 هدنمکح یناجحنس سلک رهش فرط: ییا كلرهن بولوا هدرب یلناتسوبو غا
 یٹراق هلبا بک رسج جاغا رب ندنرزوا رهن . ردقلاداوب وو هجهقشاب بولوا
 یرلوا یلوتوا ناغاق زوینلا . ردهلحم یتا فرط ییا. روللوا روع هفرط

 بولوآ ینارحم زکس . ردقوح یراغاب هدهسقو یرانادناخ فلکم . ردراو

 ینایبص بتکم چوا « هسردم یا . ردعماج یلهراسم نیزهو فلکم یسرب
 یشراق یر «راو یا ینا ءيا كوجوک رب . یناشیورد هءاقناخ یا
 ارز ,زدب راناکد یجربمد,ایرثکا اما « راو یثاکد ردق شب شم .ردهدیشراح

 فیسرپ « رار د ییایق هسچ وقیتح . ردنیتمو روهشم رلریمد نالبیاب هداروب
 یشا كلوب « رولورغوط هن بولوا تاق ییا كەسروا هکردراو یعوزخم

 هبرح هنوک هو یروطاس باصقو حجلق الاب « هلوا هدناملا راید رکم جیلق

 یروموک هدنلابجو یددح ندعم هدنرغاط ارز .رارابا ایشاوحالس قلعتم
 نوتزو موزوا ربا یکراطصوم هلغلوا قالبا ندنتهج اوهوبآ .ردقوح ك

 .ردرامدا تیراخت و تا لعا ینیرتکاو تسود بیرغ تلخ .زالوا یرانو

 قرش .ردتالو عساو یلخاما ۰ یدلوا ماش هدارو یعاحنس كسره

 بیدأتهلبا اشایدم بارهسبولوا عاشم هلیغاحنسهب ردنکسا كل دوانرا یفرط
 یرهبحا قابنورود قاقرطح ناکناب كيشکبت یسهیحان هوس زمکیدتا هرو

 قرط هلق . راریشهلوس هلیجوا هبرح بونالوا عیطم رابه هتیرلاشاپ كسره
 هر ودهدنف رط بوج < ردشعابط هن رل هعاق تساریو روطق كکيدنو یناقودنوب

 ههلبق «هلیلاما یلیا مور .یفرشو هلیغاجنس هنسوب یلاش .رددودحم هلیا كيدن و
 یغاحنسسلک هدنف رط برغیمارو .ردعاشم هلغاحتس نکهقود یمنق لابم

 هدیا رومعم اباد ادخ دقاجنسرب رومعمو عساوتیاف بولوا عاشم هلیکاخ

 .نامآ هليا دوم هدننامع تسدو

 )۱۰ ا راغاط و رالب ییقلشاط هفرش بوقلاق ندهصق و

 ناتم .قدلآ لزنم هدن(یغاحوا اغا یدىع) نکراشآ ین (یسالبا هلهس) هدتعاس

 هله « ردمظع یارس یلراود لاثم هعلق نادناخ فارطا « راو یسهل



 NY : هسخ وق

 نمشد . كدلک تسار هکنج نوک انوک هدنسحاون هقشولل هدتعاس ینکیاو

 هسد هللا هللا بوشبت یک رضخ تانغ هرکو نکیآ هرزوا كمنا هلغ زونه
 هجا هدیلاب رب ناه . لکد لباق ینیرعت هکرایدروا جبلق رب هلیوا هنمشد

 کنج هنب بوی قاب هلیب هننوک ماریاب كرت « هکرابدروک نمشد .رایدتآ نوشزوق

 ناشیرپ بوشود هکاله كاخ نمشد ردق شتی زوب روییروا جیلقو رویلک
 زکرایزاف ۰ رابدتک هنیراراونلاراد پولوا لدیم هرارف یرارارق ناه هلغلوا
 ید قحا بولآ هحایو هلک ردق یللاو رسا ردق شعت هعوق هغوق .یمشد

 زمکیدتنا صالخ ینمامط دع . رایدلدبا نفد تولوا دیش نمرلاتف ددع
 هبوب یتلخ .كدلک هنیرهش راطصوم هلبا میظع یالآ نیعاغو نیلاس بومبهدیرق

 رکن رد یحاص ءهرفسو ام یلصاح . راردیا شاواص و كنج هناتسر

 یللا قرهشالعادو بولا بوتکم ندننابعا عی كرشو هدعا . ردرامدآ

 ۰ هلدلک هنسهعلق (هتل) هدتعاس (۷)و لدتک هر باح هلراقفر زابهش ددع

 اع وودذ هدراطصومو اغا مهارپا اک دا ولب رب وک هده رام هنسوب

 نوجا نوسلوا ناماو نما یسام یار هنسو هللا راطصوم هللا قلو

 انب هلسلام یدنک هلَتسح ییهلقو نوجما قلوا دس یرالوب كراقوقصواو
 ید الق نورد : یراتصح مدع ودع لاو یناذزم توا
 هج یرادقم هافک < یرلهرخ تک درحم ددع یللا هل هدنتاف شو

 رمد هدر « ءام هاج ر ۽ یراشا رب . یرلپوط یهاش ددع ش « یمهاخ

 یرامبطع هلق یلوتروا هتحن هریدنش هرزوا یسالعا هورذ كن هلق < یسودف

 هل رلهناخ ددعیللا زونه هعلق فارطا هفرش نیت جرو < ردشعا رومعم هلا

 جوا هرجا ناک هلاش تنا هس بوقلاق ندهعاقو .یدبا هدالوا رومعم

 هنسهصق ( هس وق) ب ودک تعاس(ع) هدنسارا راتخرد شمکح رس هنامسا

 ن . كدلک

 بولوا یصاخ كانساشاب هدنغاحنس كسره -- . یسهصق هس وق

 . یریادختک هابس . رداضق فیرش قلها یللا زوب ردنا مکح یساداویوو
 ؛ یسشحم ۰ ییما جارخ ۰ یسادضتف رهش < یناسعا « یرادرم یرحیکب



 یبهمانتحایس یلچایلوا 41
BEDE SIE DIE IERIEیک )یو  SIE DIE NIE KDE SDE KITEورک و9  KIER KSI KIEROو92۲ یک  

 تالآ وکو هدرادول . ردر ساب جاو هکراو نیم رک وص دع زوقط

 . مدشمهمروک رانمرکد یلخرچو
 كنر كنقلخ ميج . ردفیطا یماتش هدهسيا لہس یماوه كرش

 یراتکس هزات بوراص راتسد یرارابتخا ضرع لها . ردیزمرق یراور
 هیقاط شوبرط یصاب یسهنانز .راریک باوئا هقوچو ریشبقاج یلهجوقو قالاق
 كنسلاها . رار رک هریک هحارف ایمل بونوتروا رازا ضاس هرزوا

 راریلیب هدهجنټالو هانشوب بولوا هکرت غیلبو حییصف یرلهصوصخم جا
 رهش ۰ ردروطسم هدلحس یغلابالا ربلک هقوا زوئوا « یعرکی « کیا ضا

 یورسو یلاتفش . یصباق ۰ ریا « موزوا . رولوا ینامر ردق یران ناب
 9 قلا فان رک نوا لج هدنفرط هناخغاح .. ردحودع یراج اغا

 ۰ ردراو یرامرا عاب

 رومعم ندزاطصوم رهشو ا یغاحنس كسره س. تاسلک همت

 یسوم انوکره ندستفاطل كنساوهو بآ . ردقوب میظع رهشرپ نیزعو

 هئاد ردق یسلک مدآ و یموزوا و ربحا هکرولوا فطل و راد ردق لوا

 قا یتوالح و تفاطل زونه .رارروتک اباده هرارهش راس یراران راد
 هناضغایدو زگربغت ردق هرذ هننذلو كنر كنسهوىم هدنامز لرط بولوا

 رومعم هلیاراناور با هدیسهلج كنراناتسوب كبشمو نیشنلد هقدح كنناج
 هتلمو تلود ماود یاعد بولوا رورسم ییلخ هرجا رابنم رصف اک هاو

 2 بودا افص و قوذ نوک چوا هدرپفو ادخ ده اره[ :تموادم

 یتسهبطخ هلدبع تالصو نکردبا ادا هدالصم هلبا هربثک تعاج یتزام دیعس
 رامدآ لاحعو بات یب رفن ید ناه نکرلبا توالت یدنفا مالسالا خبش
 كنج هلیرلرفاک هقشولل هدندرا غاط وش هتشا . دم تما یا نامالا» بولک

 یدنفا مالسالاخیش . رایدلبا دایرف همد « ! دادما « دادما هزب < زرویدا

 بودبا دادما هدنگتماو .هدیک هنسانغ ینابرق ماریا ! دمت تما یا كقلاق

 هله ندالوا ماع هطخو ندهعا اعد نامه هحادلد « ۰ لهدا نکا یانم

 رلیدشود هراغاط قرهنالرضاح یتا هداییو حالسرپ هرجا نیعلا ةفرط تانغ
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 ىلع یحاح هدنسشراق كنسهمشح یدنفا دما هدنجما یشراح ندنرادجسم

 یحرات هرزوا یسوق هلق بولوا دعتسم هغلوا فیطا عماج «یدحسم اغا

 : : ردو

 : یدلیوس یببح كقح ینطصم دم لوا

 یدلیا نسانب دجسمنوجما قح کی شکل وا ۱
 طرا تا نانا ھا بلق نشو

 یدجسم یلعیجاحیدیاب هدنسیتلانوا كی
 ۱۰۱5 هنس

 ییا.ددروشمو رومعم یسهسردم یدنایهارا یجهحءان زور ندنرلهسردم

 هدددع (۱۲۷) «ردهدفرط وشراق یرب ۰ هدفرط یر یر راو یا ددع

 یدنفا دمحا هدنسیشراق مظع ناخ هدنجما یشراج . ردراو یرامامج نادناخ
 : ردوش یحرات كسهمشح

 نان بآ رب یدبا رولو رارآ یدنفا دجا یحاص ربخوب

 یراج بآ كنآ ینخشرات یدید  یتیقد رکف بودیا یدنکهب
 یشراق ءردراو یرلناکد اس رکر اک ددع (۳۵۰) -- .یدازاب و یشراح

  بناوج بولوا هناخراک لاشم هعلق .ردقو هدرب رب یسهناخغابد یهدفرط

 ددع (۲۰) هدفرط و . ردرامظع ضوح یسهتروا و هرع رەد قارطا و

 . راو راناکد رصتحو دیفم

 هدنځایشراح اب هراویرابالود هدر .راو ینور وک ری را١ اغربع

 رهم یغاشآ ات هدینحوا رب كرز بونالعاب هرابالودو خرج ی ربحمز ندلاقرب

 قمراقیچوص ندرهنهسیکر ناجا .رارالغابهریجنز نیلاقشالغابءرلایقهدنجما
 ریا هرې هدکدریویوق یربجنزو رب رک هنسهقلح هلربجشز ینسهغوق ناههسرتسیا
 ءرایتسدو قادراب نکراقیچ یراقوبول# هلیاوص بواکج هلباریجنز ندیراقوبو
 . راو یرلب ال ود ریلکح وص هلبا راخرح ریز هج هاب هدر, چوا . رالوط

 كنکاح هک رد راو یسهلف تعاسرب هشوکراح هدنف رط رازانغ هدنجا یشراح

 نوا هدنفرط هناخعابد یراق كرش . رلیدبشلا ندرب كلتعاس چوا یبس
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NIE KIمو یوم یو  NIE BIEکوک وا ( DIE HIEیوک )یو ) یک رک صک)  ( JED KEJE DESE KEKE 

 فض لزنم فتاه هدمدلوایدب د م راتبوخ و ربظن نر, بوشود

۱۰۷ 

 راث | هلمج .ردنیطالس دعمر, بوک یماج ( شاپ دم یتصوق ) بیرق هرسج
 هبتع كنسوبق . ردرومعم عماج رب روتسم هلبا نوکلاین صاصر اپارس یمانب
 ٍ:یخرات شملیزاپ هليا طخ نسح هرزوا یمایلع

 الوا هدنرب ییماحو یدبا اشا دم هل بسیج

 احلم ماقم و ناحر تب سدق حور یحی رات یدید
 ۱۰۲۷ هنس

 هرات «نیعلالیبسیف ًادجسم ی نم» یخشرات كهماجیکسا یهدنجما یشراج
 :یعماح اغا میهاربا هدناناهیفرط هلق كرهش ۰۸۷۸ هنس « نماد هيلع هللا ةحر

 تربع عماجر, یلئوملقوب شا فاض « یلەبق یلاع  یلوتروا نوثروق ید
 : ردوش ی رات یهدنرزوا ینوف هلق هکردن وم

 فعل ناک لوا اغا ميهاربا تارا بحاص

 یدنسم كرقف بایرا لد لها بح لوا

 یخ رات كن ۲ فتاه یدید یدلوا ما نوج

 یدپعم تقبقح لها «لد باح ا دحسم
 ۱۰66 هنس

 طو ضم یاقوا هکراو ییماح یدتفامیهاربا یهحیانزور هدنجما تالحم ندنآ

 راونارپ عماح رب عنصم و حرفم تباغ (:ییماج كب دمت یجاح ) .ردیوقو
 طخ بهذم هرزوا صم ضاس هرزوا یسایلع هبتع كنسوق هلق بولوا

 "رصعیف مرکالا فیرشلاعمالا اذه دق ) :ردشملیزاب جرات وش هليا ىلج
 ماعلا ماظن مركملا روتسد هرصن نع یزاغ ناخ ناملس ناطلسلا مظعالا ناطاس

 دق كب دم حالا تانسحاو تارا بحاص مخفلا رزولا خا ترضح

 هناخغابد یشراق ( ٩٩۵ هأمعستو نیتسو سمح ةنس ینهخراتل ر رحتلا عقو

 یراترامع یلوتروا نوشروق . ردبآرح (ه) و هلحم )٩( رهش نالوا هدنفرط

 ردعساو یهاک زام هدنفرط رهش كویب . ردحرفم یعماج یلع یحاح . قوب



 NY راطص وم

 انس یلاع ردق وب الاب ءرطنق ون .ردشمەمتا فلس رامعم رب چیه یقلراکنیریش

 بولک هتساشام كرسج وب رهسمک نلقو یلاعو نابعاو ارزو ضمب نکشلوا

 نم یاص یحاص تأرج هڪ كرش نکروروطوا هدرصف روک ذم

 اوکو رشود هدا باترپ یغاشآ ندربسج بوروط هدامآ هدنرانک

 ,یاشآ شاب یمیک .راردبا قلزاب هدبعش انوک رر, یربیهو راجوا یک شوق
 قرهیالقاجوق یرارب یرب رچوا «رشکیا یسیمیک ۰ راروق شادغاب یمیک
 قرهنامربط یراقو ندرلابق بوقبج هرانک تمالس لاحرد و رلي هب وص

 یور یغاشا یدق كرسجوب .رلرلا ناسحاندنایعاو ارزو «راریلک هنشابرسج

 ماح هدنجا ءردنوشرا (۸۷ ) یت كرم . ردجالوق (۸۷) هجنراو هآ

 ینسودنک هبوص رب هلو .ردیکراشاطبوب هلروک یک مریدلس .راوراشاط یو یسهق
 كنسراداتسا ندنراوا رامالغ هج و ؛ردتأرح یهز نوجما یصر قعآ

 الا ا و بلع مدنشا توهمتک موزوا بج کر
 راردیک بودرکس اورپ یب هرزوا قاوقروق هجا نکراو ماعطو یماطرفس
 تیمهرکو ناغابق ءانب رکراک ددع (۲۰ع۰) ۰ ردهلح چوا یللا هلح رهش

 عقاو هرزوا رلابق یهدنقرش ككرهن یغوج كرانادناخ وب . ردراوا یلوتروا
 هر یرلهروصمو هبرش ۰ یرلهرخ ددعتم « یرلهعاقو نیشنهش بولوا
 یسهناخ سکی بولوا ناتساک فاص یفرط برغ یشراق كره . ردرظان
 یشراچ یرومعم مىق كرهش .راربایبهدبا كاروانشو قادایص هدرهن هدنکوا
 کیا فرط هلق . ردعدآ (۵۰۰۰ ) لماک لوط هکردهدبناح نالوا رازاب و
 هدزوع . ردیداو نی هلبا رلهجاب و غاب هجشراو هنسهعلق ىاغلوب ات تعاس

 هرلایق نالوا هدنسهسک ا كرش شنوک ارز.« رولوا تدارک ف قر

 هدربرب قجاراط رهش .ردراغاب یفرطقرش .ریریدتبا سکع هرهش كردیاریثأت
 ,ددرهش نیریشو بوبح یق نکل .ددزآ یضرع «ددیالوط بولوا

 اشا رادرتفد هدشسد یس یشراح رازانغ .ردبارحم .٥ یراعهاح

 : ىح را يهدنرزوا یسوق كنءماح

 فرح عنامو رخ "یعاس بولوا ىلع رادرتفد مان" ارگ

 »هک )یو



ENیس همانتحایس یلجایلوا  

 یدحسمر, كناخ ناملس هدنجاهملق نالوا هدننرطرهش كنوبق یهدنسیئراق

 .هعلق ارثکا ۰ راو یسهناخ هوهق لوحوک رب نوچارفن هعلق هدلح و .راو

 هلبحاللسو تالا كنتارقن هعلق هلمح .راروروطوا هدنوب یناعاالرهشو یرادزد

 . .ردشلوا نیز یراود یور كلح وب

 هحوق هلنامرف كناخ ناماس هدیرسح و - . یمنظع رسح راطصوم "

 ناثکدق هنانکهکاسآ حزق سوق هکر دشمنا انب اغا نانلا دع نب ناثسرامعم
 هل-ملوا هعلق فرط ییا . راقا رهن ندنطسو .رددتء هایقرب ندابق ر بولوا

 .ردلکد نکم قغلوا رورم هلبا قیرط یریغ ندورپوک وب هنفرط رب كرېش
 یا نوا ردق هبهحنلک هنآ وب .رقحا یایلوا رتکګدبعوب هکهلوا مولعم هلیوش
 هکالفا . مدمروک یاع ۰ هلو مدلنا رذکو تشک یرب قلهاشداب

 کیا بولوا شملیتا یک یسوق قنروخ رصق هیایق رب ندابق زب شایع رب
 زوب لماک یلوط و ندنرب ندنراومق کهدزوب ما كراملق دتا
 ۲ تا رازهو تفرعم بج راو ییا قاا شب نوا .ردهدآ :همرک

 یدنفا ميهارا یسجهحمانزور كعبار ناخ دارم ناطلس ندنتسوا كرسجوب

 رلکنوک منوط ندنتسوا ورب وک وص یهدنشوراو هناخغابد یکهدنفرط برغ
 عیزوت هراهسردمو عماوج «ماح بوربتک هرازاپو یشراچ یهدفرط یرب هلبا

 ناخ ناملس .ردیریوک رب راقآ وص ندنتسوا و لا: هيا هردشم ردّسا

 :موظنم رات رکید .رد۸٩ع هنس «یرگتردق» :غ راتهنکیدتا انب كنیزاغ

 یدلوا انب یریوک وب ۰ ینبع كحزق سوق
 !مهللا یه « یدننام هرجا ناهج وب یراو
 فراع رب یتحرا یدید بوقاب هلتربع

 مهاش زرک هدزب ندیروک یدک لا
 هنس ٩۷٤

 .ردشمنا نابع ینسالوط دب بودبا فرص ینرودقم راو انب داتسا هکاقح
 لاثم رکهز شمقبح ندخرج ناه هسنلوا رظن هرسج وب ندهدیمب هفاسم
 ربکراک وب « یه رامعم تفارظ و تفاطل « یرلفرصت یهدنو . رروط رودم



 ۸۹ راطصوم

 رلب وتکم هنسهدلاو هلنمیدنفا ادختک مهار بولوا نامهم هحیکرب هداروب

 احا بولا هارحرخ نوتلا زوب « هناخسسر « تا رب هلا باوئا تاقرو

 ءدزفرط غاص ینببهعلق یاغلوپ اردک هلیرانک هون هلامش هن قرهشالعادو هلا

 . كدلک هنعدق هعلقو رهش(راطصوم) هدتعاسرب بوقارب

 نیئال .ردکعد « رهش یلورپوک» راطصوم -۰ یسهعلقو رهش راطصوم
 ندفرطرب هرزوا یره اوتهرن هدعدق نامز هدرهشوب هحللوق كسراخروم

 هدشمراو ورپوک ندریجنز دیدحو یوق هدنلنلاق یغولیوا مدا هفرطرب

 هنسوب بودیا حتف یرلترضح حاف تاذلاب یرهشوب اما . شلاق هلیوب یدآ
 کردساداو وو یکاح .ردشما یضاخ اغا هدنک اخ یغاحتس فارم ااا
 .یتفم .رداضق فرش هلیسهباب هخآ زوب چوا .ردبا تموکح هلیمدآ رفن یللا
 نافنصمو هما « اشم . املع . ردراو ینارشاو ناسیعا «یفارشالابقنو

 یلوق ندوب «یرادرس یرجیکب ,یرب ادخیتک هاس .ردقوج كب ىسارعشەليا

 «یمافا رامعم «ییما جارخ :یساذجتک رک یدال ؛یبستح «یزادرس

 ۱ .- ردزاو یرادزد هعلق

Eناخب ناماس یهعلقو نوجا نوسلوا ابار یا نیش نو  

 از دا اشنا ناصروناتم تیاغهلبا اس شاط هرزوایرلاق كناوتهرن رهن

 یرلارآ بولوا هعلق کیا هدنلوص یرو عاص یر كنا .ردکوجوک تا

 ةا شکن راک كوكا كلغ ,ردیرمع راش ومنا رویش
 نوک انوک و پوط یوتسم یخد هماقییا ۰ راو رلوق ریمد مکحتسم و ناتم

 هردنیزم ةةبقح بولواهتساربپ هلباراجرب یلکسرید ددعچواو هتسارآ هلباتالآ
 دمنعم و حالسرپ ددع اک هدنر یه .ردرب یرادزد اما ردییاهعلقهجرک

 رب بودیا دس یرلومق هعلق جیک ھو رلردبا قلنایهدید اباد .ردراو یارفن

 یناف رع عمم رصقر, رظاهیاوتهرنرهن هرزوا یسود ابو جرب .رازاقارب یهسمیک
 نایرج راو نوحب- ههلبقفرط بولک ندا :بناج كره نذنآ .ردراو
 بوآزا عم هدرصق وب ینافرع بایرا كراطصوم .ردناباقکیدلیا زوبع كردپا
 دلرسج .زدرب ازفحرفو .راردپا ینهرکاذم هبعارشو هبلاعثحابم نوک انوک



 یسهمانتحانس یلجایلوا ۸۰
 ۱یصک )یه نایک NIE یک یو RIE SIE KDE یک یوگا درک نیو یو DIE IE نوک نوک NIE ورک نوک نیو نیو

 هرزوا ابق همسک بودا دسیتسومق هحیکهوربلینبا هرهن ندرلایق هلبا رانایدرن
 ترد یک یبرک ۰ راراباط هنیراوید هلق بوکح هلبا راهراقم ییرسج یقدنخ
 هدناهل . رلنعهدک هرب رب ۰ ردسومح هدارو یرابزاغ بولوا رابوط یفرط

 یون ماشفا حاصره .رروط رضاح هتسلآ ۍرلهتقرف ددع چوا بشوزور

 هربقح هرجا هعلق هدقدراو هدنآ زب . رارد_ک هتمينغ بوش یرانابلوا

 كنابلک هید « زرهدیک هبهتچ هنیروغوا اغا ایلوا زب » بویهشود هررب
 هرزوا رهن هرجا نیعلا ةفرط رهن ههتقرف هراب چوا حالسرپ تازغ بوکح
 رصع تفو نکردما اشا یهملق نوربو نوردنازب . رایدلوا باغ پوباق

 یمهریزج هبلوپر, نوکنرس یراقاریاب هلج هدنرلکدسب هک كدروک ین « یدلوا

 « یمنی« یفوک ربغیص » زوط ۰ ریسا ددع یعرکی هدنجا « رلریلک هلیسهنقرف
 یاب رب هجنلک « بلرب بل هعتماو ايشا عاوناو لیجتز ربیب ۰ شاو هقوچ
 خار و كرهر و رلهصح هدو ریقح ندمانغ بودا یینان امداش كنفوت و بوط

 ۱ هم وا نوک چاق رب اغا ۰ شعا قحآهارزغوا
 یاب رمشکیا هرلنآ هکیدا حورح تک ییا قحا ندنرلیدنک . رایدتبا

 هدر, یفیدشیراق هنیزفروک كيدنو كبره اوتهرن دنلبرس "هلقوب .رایدر و
 هناخهج « یلصماحر « لیوط تاق یدو رودم هرزوا او ر هدنورو

 یشوک یزوکرب هدنید یتعاس كنهلقو . ردهعلقر دوجوم یسهرخذو
 ۲۱ اوا ی فالو : ردابام ندنآ هلو ةربزخن راو
 هنف رط راطصوم ندهملق و هدم . ردنکاس یسلاها نهعلق هقشو ول نالوا
 اضر یرازاع نرو هدزمجدید ۰ هديك كرەديا ریس یشالو هقش وبول

 هله بودا تغارف هدزب .رابدید « ردهرزوا نابغط تاغ نمشد »رلیدمر و

 زوط كدلک هنسهبصق هلبع هنب هدتعاس يا هلامش قرهشالعادو هلبرلب نع كرت

 نون ا یدناوآ دی رک لجس : :هادرتسوک یزع راها دا ا هتسما
 « هی لشیا لوالاک هلزوط بویافلآ یجاب زوط ندیلکیدنو هرب ود ندیهاشداپ

 قلنود جواوشوغزوچوا ندننیما زوطمزو ندناما كیدنو هربود .یدنا

 .كدلک هنسهملق (لنجوب).رارکت قرهشالعادو هلباىلاها بولآ راشاقو هقوچ .



 4 یکلاتفیچ هلبغ
DIE RIE KERIیک یک یک یک ( RIE DIE۱و9 یک ایر  

 یراجرب نالوا هدننکرراح . یدایا ام ًاددح ینسهعلق هلغوب كحتفلاوبا هدوا
 هنجما كنهعلق کسا . راو یسونق جاغارب هلاش « شلوا نیم ندنراهملق کا
 ناه . قوا راثا هدنحا هعلق ی و . ردد دح هسیا یهوق نالسحا

 یعرکی بولوا نوشرآ رنوا یتلنیلاق كنسراراود . ردنادیمرب نوجحما كنج
 _ مان كالتفح شرط برغ .ردراو یرلبوط یرغعو زب لاب ,یهاش ددع جوا

 قلخ . ردعدآ همرک (۵۵۰) یرادام او كنهعلق . ردمظع شوراو

 بویک باوا همریعو كاسوکوک همةیمو ضاسب یک رایلدحرس راس
 هدنماجما بوزک حالسرپ و یرالافكنرف سف ینمرق یک رابلرئازج هدنراشاب
 اس هدر شون . ارش هلبوس هان شوب . راردبا تراغ فورا ردو هب هبلاحیس

 راویسارح كوج وکرب هدندناح سودول كنسهعلق هلغو ۰ مدمروک یسهفئاط

 ربکراک هنوک وا هدرا اوت رپ ری رداطع«یقیامش مرا 1 مش رپ ندکسا

 هرزوا ناخ ناعلس صا تولوا یرلزوک هناسرت یوتروا هلا راتیمهزک هان

 . روروط هدامآ اباد هغردق چوا

IENE 

 هدن رانک رې هدنف رط برغو هدنسه رشط كن هعاق س. یسهصقیلتفیح هلبغ

 یلوتروا ناغایقاپارسو یلهناخ زوب جوا هدرادلوصح رازنچ رب زودو مساو"
 هردبارح چوا هل چوا . ردراو رلهلق هدنسدضعب كنرانادناخ پولوا انبرکراک

 یرامدادیدش وراح .ردقلشاط یفارطا . رددحیسم یسادعام « ردعماح یر

 .رارجما یدوس یک یتاخ .راردیابرا كنهمکج كەروكو اناوت « تسرد نت
 هرجا قلشاط هلیرانک ره ره هیشراق بون هزع رلتآ ندارو

 یناعصم هحوق ندنسارزو حتفلاوا یهعلقو : ءلد لک ه(روق "هلق) بودک

 هدنزاغو راط كباوتءهرن هلقوب .ردینقو كنا ییوک كلتفیج « ردشمنا انب اما
 یرلپوط هناهاش رظان هرهن . ردتاق شب هکردالاب "هلقرب شمکچرس هنامسآ

 مدع ددعناکش یرادزد ۰ ین وقرب هلاش بناح .ردهلق نیتم تباغ « راو

 هنسهعلق (نءرون) بودک تعاس ۳ هابرانک رم هونج ندارو . راو یراصح

 یک یسهلق هطلغ کهدلوبناتسا . ردیسان اشاپ یناعصم هجوق هدوب : كدلک

 راو یسوق لوجوکرب ریلیج ۲ هلاش . رداهتنم "هلق ان یدادش تاق یدب



  EVRیهمانتحایس یلچایلوا .

 زوط بوصنم ندنداعسرد فرط یهداروا قرهیوق یزوط هرجا ران زخم میفء
 . یمانب رانا الاح .شعا مظع رهش ندیکا یساروب . راریریو لوموک هننیما

 . مسر) : راو یارح چوا ۰ راو یرلوا یلوتروا ناغایق ددع (۱۵۰) ردیهاظ
 هلکساو هدنرانکرهن .راو یناکد ردق (۳۰) هناخ ددعکیا یسهیکترب (یعماح اشاب
 دحا كلم موح ص هکراو یرلهنقرف رضاحو حالسرپ هدامآ ددع ییا هدنشاب

 زاد تاغ یتاخ .ردشعا تاربخ بوربداب نکیا یسلاو هنسوب زعدنفا اشاب

 كراقوةصوا ندیاتراغ بوصا ین وکر ازاپ نکیاهداروا ربقح یتح .ردروالدو

 ریسا (۲۰) یکیدلیا راکش كنمشد هدبا هدا كنج بوسک یکوا یخ روش وب
 رهن اوت هر كرنب هرلیک هلزع رلتا ربقح .یدراشملاقرهردقارب ینهلک (۱۷)و
 نت سا دح رس یاهتنا كردک هب غ قراقبح هنمز لاصموقرب هدوشراف بوک

 ,كلدلک هنسهعلق هلىغ نالوا

 عج دک یعاحنس كسیهو دن دات و روم سه یهعلق هلىغ

 ی رباظن هدرلدح رسوب هکر د هعاقرب رکر اکو حب « فاعم ندهفاش فللاکت

 هلیسهاب ها یللا زو « یراصح مدرم «یرادزد ردکوچوک نکل « ردقوب
 هدنسهصق هل.غ یشراق و رزک هدراهبرق هاکو رورونوا هدارو هاک بولوا یسضاق
 هدف رطیرب اما - ردهداروا یرازاب هتفهو هلکسا ردنب ارز « رولوا نکاس

 بست « یرادزد هعلق یا « یرادرس یرحیکب « یرب ادختک هدنتمس هعلق

 . راو ینما ار ینما جارخو راد یرادحاب

 زسهلاوحو لاصموق مساوو زود رب یرجالهس ندرپهن .  هعلق لاکشا

 لاصموف یرو نما راک غا الصا . ردیاب حتغاوا بولوا هداضف

 . راشحوص هسلب زاق عارد ر هرجا قلموقرز زالوا سیرتم ندشدلوا

 یسوف ریمدر رطاب هلامش .رددس رر یر یه هکردراو یس هلق راح هدهثوکراح

 كوجوک رب كحتفلاوبا . یرلهناخ یلوتروا ناغاق ددع (۲۰) هدنجا بولوا

 بولوا دحز تباغ لحو . راو یسهلاخ هج < یرابنا لالع « یماح

 اضتقا ییسوت ندننابصعو زواج كکیدنو یناقودنو هلغلوا كوج وک یسهعلق

 بودا هقدص یغاجنس كسره هباثاپ هداز کنج ناخ مهاربا ناطلس هدکدتیا



 هلبغ «اووا پو ۷۷
 یر )یو  DIE DEE KDE NSD)یک  KDEورک نیک )یک  NDE KDE EDE KEDEیک  NDE NDE KEDE DNDNیک ورک یک

 .یدردنوکرامدآ ید کما انب ناخربو ماحرب بودا انب تلاراد ةسردمرب

 یراجاغآ زوج بولوا رظان هرهنو هب رض بناج هرزوا یر, یرب یرلوا
 لوا ندرلهبصق راس یسهویم ندنغیدلوا فیل تیاغ یساوه .ردقوح تیاغ

 اشاب دم بارس یتسهلج دلراتکس یزاغ ناک قیفر هلا مقح « رولوا لصاح

 یلآ یجظفاح هدنناب یسدلاو لنمدنفا ادختک مهاربا هدهبصق وب هلینامرف
 (هلبغ) زمغیدلوا رومأم هلبا زادنا كنفوت یلحالس ددع نوا نداروب . مدیوق

 ( كيوج وساط ) بودک تعاس رب هلیرانک رهن هبونج بولوا ناور هنسهعلق
 یتح ردینوک ناملسم یلعماحو هناخ ددع یللا ه ذوا ماع قیرط .مدلک هنسهبرق

 ندیوکرب دعب ءردنوفدم هرزوا هارهش هداروب اغار یردب كنادخیتكم هاربا

 كباشاب ینعصم هجوق یلبوکسا هرزوا هووغارب رهن نکردک هلبرانکر هن هب ونج

 هلوطسواو ندراهردوب هدقرش بناج هووغارپ رېن . دک یتسورپوک زوکرب
 نشد اقر هلیمات « یدهنکسا یلارف كسره » هدا و بولک ندن راغاط

 هدف رط لوص بوک یرسج وب .ربیراق هرهن هداروا ناه بوک ندزاغوب
 .رلرد (اووا بور) هسدآ هکردراو ارم ر دعا تعاسرب

 راویوق رارب زواحتمکسب هدنسارح اووا پوپوب - .یسارح اووا پوپ

 نکیا هدازنت یراوص كرادد عیج هحنلوا زو هام .ردقوب یرلوص اما .ردراو

 یسارح اووا پوپ وب قرهشاط هدب . رولوا راکشا بویانباق وص هدراویوقوب
 هنسوب وب ینح . ردیوقمو دیذل تیاغ هکرولوا یغلاب رب .رابوق هنلاح هربحرب

 « نیس شع یاب مور وپ یللب سب .مد | هر » همدا نالوا كمرن» هعاج هدنرابد

 ینیب كراقلابوب هنیرانوجعم یوقم كنامکح ضمب . راردبا لثم برض هیید
 وب هدقدالشاب هغمالوا لزان تمر ناراب بولوا یماا نوک .ردققح یراقدیوق

 افعو قوذ بویالیوط قاخ یراقلاب نالاق هدقبحا و رلیکح ینوص كنار

 لردك تعاسرپ هبونج نداروب .ریلببهزک پونیا مدا چا كراوبوقوب «راردا
 . كدلك هنسهبصق (هلغ)

 (۱۵۰) .ردقلاداویوو یصاخ اشاپ هدنغاجنس كسره  .یسهبصق هلیغ
 هدنکوا هلکسا بولک زوط هلراش ندکیدنو هر ود .رداضق فرش هلرسهباب ها
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 هیهک ۱92ک ۱وک )ک هک نوک و IE DIE DIE KEDERE DIE IE EDED صک یک صور هو

 بو هشود هر رب هربقح یراترضح نداق هقفشم هدلاو بودیاتکم هدننارس
 لمدنفا ادختک هاربا بوسیلیا نییهت یزفآبورمشم و تالوک ام عج

 باوئا تاق رب هربقح نآ لوا ندنسافص . مدربثیاط هنسهدلاو یرلبوتکم
 هنساشا وریس كنهعلق بودا ناسحا هغآ كم نوا هلبا رشا هجو رب و
 ندکیدنو اشاب ینطصم هجوق یلیوکسا ندنسارزو حتغلاوبا یهعلق .یدردنوک

 یللا یرادزد . ردشابن یساضن یاهلو هدنکاخ یغاحنس كسره . ردشلآ
 . راو یراصح مدص ددع

 یافلوب یب .هدنرانک یسیقرش بناج كرن -- . هعلق نیمز و لاکشا
 هلوجوک رب هرزوا اق نجلا و -العا ٌهتشيرب الاب یخ هدنفرط یبهعناق
 قدنخ «ییلیجا هبونج یسوق ربمدرب ردناتمو پراص تیاغاما «ردلفساروس
 «یسهناخ رادزد ییوتروا ناغاق هدننورد .ردموررحواو ابغ یرطرم .قو

 یسهلقوصرب رنیا هرهن .راو یدجسم لوچوک هدنجما كجهلق رب ,یرابا رب
 رولا وص هدهرصاحم نيح بولشا هلا نابدرت اق همسک قاب زو ییا .راو
 كوج وک تباغ ارز رولآ مدا ردق زو شب قجنآ هعلق وب هدکرعم لو

 اناد یموق كنسهعلق ءراو یرلپوط یهاش هدرخ ردق زو شب .ردراصح

 هلرامولوط بوزو ندرهن نمشد رارلکبتبون هحکیرفنیللا .روروط یلاق
 . ۰ رارربتب ینشیا بوئ آ پوط هبسرولوا كج هک هفرط وب

 ددع یللا زو ,ناتسوب و غاب هدنرانک رهن هدننید هعلق وب س .شوراو

 یهاحرب .ردراو راهلقییحالس هدنرلن ادناخ ضعب «ردشوراورب ییوترواناغایق

 تارا بحاص فیرشلاعماا اذه یندق ) یحرا یهدنرزوا یسوبق راو

 یورسر 3 هدنمرح ۰ ٩۷۱ هنس (اعا یسومن ىلع یجالاتانسطاو

 انب یدادجا هلزمدنفا اغا مهارا ادختک یرونم عماج وب . راو یجاغآ
 یسانب هعلقو هدنناب تلا كاعماحو اغا رمع جاجلا ىزبزع ردارب ردشعا
 بشوزور هبهدلپ "یلاهاهکردشا انب هفاضلاراد ترامعرب هدنرانکر هن هدننماد

 . لا «راربر و هدرز «والپ «ینځ یسهجیک هعمل «ردلوذبم یسهبروچ و كما
 نمدنفا ادخیتک مهارا هدمب . راو یتکم رب _كنهیصق . ردغاد هلاءاشام



 Vo یس هعلق لتح و 2

 یواخ هک ر ۍدقا یبتفم راهموم لا ی

 هدرصق وب قاشع هل .ردشملف رظان هوصوب ینبسبلاع رصقرب بودیا اشنا
 هتحام و راصاخ تی هموک : هموک بودا ٹکم هدنرلهبرق كنهکت و و

 نوک انوک کهدنجما ضوح نافرظ و نافراع ناراب هح . راردبا رلهیملع

 عصر ایوک «رباک قوا رمشیمرکی « رانوا ثمسرره هکراردبا اشا یرلیهام
 ؛رازمتادیص الدا اما رولوا ناریح «غدقاب نانا هکودرلقلاب ادخ عنصمو

 حالفا هلا مدآ وا هسرکود یتوا قلاب ابو هسرالوآ قلاب بودیادصق مکه
 یوص . ردراشعا داقتعا هسد رولوا رادرراک رخا بوبلوا رادروخ رب و
 كلو یسهع كن یلاها . ربلک ههحرد زاملوا شون ندنتدورب ندش نزاب

 دنوامد هوک نالوا هدنرزوا كضوح .رلردبا كالوانش راو صاوغ هدنجا

 هدنرابنک وجو :ردقوخ ك یرلاتراف كس یزوا ناف ی لا
 العا هدارو رالاتراق . راربرب و هرالاترق قرهفارب هرشط بوك نابرق

 بوک هسرب هدزانآ و رارانآ یرکج نویوق هد هرانهام « رازاق ندیدآ

 ؛ ردفیطل تباغ یساوهو با كنهبهق «شمرولوا لصاح یا كمدا وا

 هنسو یتخ .ردقوج یزارک ضاس «یسالا « یدومرآ ۰ یربا .یموزوا

 یزاربک راوخشوخو رادبآ اما « كدب .دارو یزارک ادشا هدنکراسم
 .ردحودم تاغ یاهو يئد را ندنرات نالوا لصاح هدنرلغاط .ر ولوا

 . وداع یسهحاب و یناب «یزوج < یجاغا یورس « ینوتیز

 ههچعوب یره الوب كردیک تعاس رب هب ونج بناج بوقلاق نداروب
 كرهشهلرب یسکیا بولک ندنرلغاط ههحبلوطسا هدهسحو .ردکبولوا طولخم

 بو ید یکلتفج هداز پول ند 1.۰ کو الا یرسج اشاب لاناو

 اشاب لایناد ربقح ندن۱ . رولوا طولخم هی رهن اوترا كردبا ناب رج یعاشآ
 یراقاغاب هدر هچاو یرلقاشاط براص هل رانک یرهن اوتهر بوک ینکلتفح

 .كدلک هنسهعاق (لتجو) بوک هدنعاس (ه)

 یرغوط سوط هداروب . ردیرلناپ كسره یبیناب -- ,یسهعلف لتچوب
 زعدنفا اغا هاربا یسادختک اشاپ دحا لضاف هداز ولیرپوک مععاردص
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HIKE یم) یم صمیمی و صم وج یم یوم یوم SENGER و موج یم یوم یون SEN 

 علف ددعشب هدنراسیو نیم, .راو یمیظع هلق رب هفرط قرش . رووا نظ

 کردراو ینتم لف بهم ر هرزوا ینرو اق یونج بناوج . راو یرلالا

 زاملوا فل رعت هکر د نب نم هل وا یراندد نادند لج . رد رد انب وک

 یارطا ارز . قو یدنخ الصا . راو ینو ريد رب فوشکم هر رع بناح

 ا قاد نواف هوک ینو هرانم شب ییونج بناج ا رفع

 یایثآ كنب راشوق سونغزو لاتراق كيب هجن کردای نبایو ليزي رب
 شو شب نوا هدهعلق نورد .نمهدىا تار ناسنا هخشاب شاشا . ردراو

 ا کیا ي وم یا و عماج دلوجوکرب هاش 1 23
 ژورو بش ؛راروروطوا هدیغاشآ هل یلارفن و رادزد ؛ قو هسمیک هدنجا

 کیا نکرنیا یغاشآ شوقو هبونج تمس ندماقوب .رددودسم یرلوق هعلو .
 هندنک یدنک کردیرلجافآ زان الرس رلغاب و رانامروا و رلغاط کءدیرلنا

 ردناتسنامرو ناباخ ریش بوت .
 العا شوراو وب ندهعلق . ردهدنتلا كنهعلق وب  .ىشوراو یاغلوب

 ناقیج بوتهلزوب یکرس تفه ردژا ندنسارافم كنسومق هعلق بويمن ور وک

 ددع (4۵۰) .ردهلحم شب یسهلج .ردهبصق لوچوکرب هدنرانک یره (انوب)
 هچن .یلهحناب و غاب «یلوتروا شاط ناغابق ایارسو انب ریکراک یللق لاثم مساق
 بولو کیا یررش وب یره انوب .ردرانادناخ روت سم هلا تیم هریک یرلوا
 یغاشا ردبارح شب . ریلیکهەتوا ندفرطرب هلراور وک اس شاط ندرب ییا
 ده رو ار یو یل ناخ دع متفلاوا دنا قلترط

 هکر بتکمرب هسردمرب .ردانعر عماحانب رکراک ییاوشروقو یلءهرانم قاجلا
 نو .ردراو ناکد ددع نوا هدنس وشراق عماحو نان يا مامح لوجوک ز

 مدآ لوا شلک لام هنر بناح اف بولوا شو ینلا تانسهملق : یر

 ندنجما كمظع راغ یهدننآ كنابق وا و ردنا سابق قج هلوا مد م یدمش
 نمرخ کیا هدنکوا كناراغم روک ذم هدر ینیدقج و راقج بورقاح ر

 هرکه ایوک .رارید شماملوپ هسک ىق هکراو یمیظعضوح ردق یعرج
 ضوحو , ردشمالوب تیام الصا راشقارب لوقاش هلبا راسا جالوق زوب



 EY یرفس هعلق کی ۱ ۱ 3

 چوا و هسک کیا هربقح یسادخیتک هرزوا یهش هلقلاق هدنسالبا هنر

 "کیا مغز شب و یزات شب « یر ریکراپ هجیلشاط حاسم سار شب و مالغ
 شب .ردقوب یلثم هدرابد رب چیه هکیدر و یسهجامآ كسره شا «ناغوط

 یالآ كسره . قالا ناسحا یبهغبطق زیونج قانوط شب « هقوج بوط

 .ندراکو نابعا هلح نالوا هدراکرس لصاما و ندنرلن ادوف هوون و ندنکب

 رفن زوی و بولوا لا ءرلناسحا غابام اب هید «ردیحاصم ك.ظعاردص»

 . مدشالعادو هلبا اشاب دم بارهس بولا رلتکم اناوت

 نمکیدنک هت ر هملق کی ندیراخ امر

 (خوفهرف هدنعاس (4) هرع بتاع بوقلق ندهقجاف یارک لوا
 هلردکح دنادش و مالا .كدلک هل (یمالیاب مولاظ) هدتعاس (ه) ندن | هنسهرق
 (نیسهون) بودا روع هلا ناماو تحار یتسارح هوز قره يا

¥ 

 رلقبفر رودناپ رفن ىلا ندهداروب بولاق هحیک رب هداروب ۰ هلدلک هنسهیهق

 هدنمارمارحو یعانا قوقصوا یلهرطاخحو فوخم لوا هونج بناح قره ۱

 قرهشآ :رلرب قانات و بصو هدراع تدش لوا ها و مر كيب زوی

 (یاغاوب) هدتعاس (۷) هرکوص بودباتحارتسا لهس هدنجترهص وصرب رخ ا
 : . كدلك هنسهعلف

 كسره ردا ختل یرلترضح ما تالا ج ییا یاو
 راطسوم الاحو رداضق هلبسهلاب ها یللا زوی ؛ردیغلشابوص كانساشاب یعاحیزس

 ددع یللا یرادزد .ردشملوا ناسحا قیر |هجورب هیدنا نالوا یستفم

 هراو یراصح مد رم

 ءززوا اق نیلا نوک نما تا نقفکخ رس هداوک را افق ا
 هرزوا ابق یئورو یروس رب یک ینربص قلاب شلوا عقاو هدلکش یداب

 شمقبح ندا داتسا زونه هکردراوتسا راصحر ءدنشارت كنس شلوا عئاو
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 INI [ هضم هضم

 هزبود هدیردق یللا . كدلبا نفد هداروا ندنفیدلوا دیهش یزاغ ید نوا

 قرهلا یهننزخ ندنآ :شاوا دنهش هديا ,هدبا كنحهرزوا یسهزخ كيدنو*

 حاصلا ل نداروب . قدراو هنسالبا هنرمج هدنعاس (8) نوکوا هلبا رافلیا

 هزبن شیارآ ین راک قوقصوا ردقو و یهاشداب هنزخو هلبا یالآ رب

 اتع كناخ ناماس بودیک یناسشآ هبت هقرش بناج هليا تاراد پودیا
 نابعا ین یهاشداپ ةتنزخ هداروب كد اکهس رهش (هح وف) بودا روع یرسج

 تج و کمد ماست هدنروص ر یعاسالا دودعم هعرش < و هتالو

 . كدلبا یراتبګ ناج هده چوف رهش هحیک لوا بول آ یرل هیعرش

 هونج بناج هن ندنآ بوشالعادو هليا هحوف رابکو نایعا هل حاصل ایلع

 ( هنر ) بوقیج هنامما جوا بوک هدتعاس رب قرهشا راشاط و راغاط

 مظع دازاب بولوا عج مدآ كس زون هڪ هدهنس هارو . قدقبح هنسالبا

 عفاو هتک یک روا ات كنغاحتس كسره یسمالبا هنر و . رولوا ربان و

 فارطا هدهعفدو .رددناب رس تورا ناباع ندر قاتوقرمش ندفرطه بولوا

 هدارک تیعمجوب ید اشاب ینطصم یلاحارب بولوا عج قلخ فلت ندهمیرا

 ارو شوا رازاپو هماکنهمر کامرک هجیکو نوکیرکی بولو یحهظفاحم

 ناب ما ورک «رفراو هاک «بانشخا ءتاتابن عج هکردالاب یاضف رب هلبوا

 بونج . ردناباع نمهعلق هګروغدو مز و روطق یوون هدنف رط هلق بولوا

 یسهریزج هیلو كنهینایسا یشراق ؛یسهعلق هلبغ مزب ,كيدنو هربود هدنفرط

 یهدهوک وب .ردراکشآ یراغاط یارس هنسوب هدنفرط لاش .ردیهایو یهاظ

 .كرهشود هلو نو ینا بودا اشاع وریس ینایرد مدا ؛یرازابو یشراح

 .كداک هنسارح هقحاغ هدتعاس ((۰) هلرلقلنامداش

 هربقح بولا رتضح ضرع و بوتکم نداشاب دم بارس نوک یسترا

 هلیطاسب عیج یرلتآ كسره سأر شب ۰ یمالغ كنرف شب و هسیک ترد

 قلنوط شب « كفوت شب « جیلقرب « نوا زوي ییا و كروك رومسرپ
 هفوح ررو شکر هل طاس هله خد ههرلمادخ بودا ناسحا هفوح

 اشاب ینطصم یلاحارپ . یدتسا ماعلا یرلریک اب كسره سار رر و شاق



  Eیار هقچاخ ۱
 )یوم وی: نوک یو یو

 فرش صا هرکوص ندکدر و یرلهنعم هفیظو هرودناب ددع كس چوا ۱

 نداشاب دم بارس و ندنسضاق هقحاع ییبرش تو ندرقح ی راتروص

 بویلیا لیمح هنب راریکراب روموق یهنیزخ ایا « یدلآ یرابوتکم ضرع
 قرط :یضم .تلود رد بول را :ندنسارخ هجا و

 نامآ » بولک رایجدابرف ندبجایا ینوک یستربا ناه هدکدتیک قرهلوا ناور
 .زهدهعا كنحالاح :یدریوح قوقصوا روطقیزب هدزاغو هج وق ناطاس

 هد «.رولا رافوقصوا ندزلا ییهاشدا هنیزخ هبقو كدا دادما هزب ناما

 دان حلس ددع زوب سب هلنسادختک نا دم باره لکو تک رش
 یاشاب هدقدلوا هدامآ یرلیزاغ تاورخ لمکمو فلکم ددعزوچواو راتکیب

 هفولع هدنکب كيب چوا ندهنیزخ وب و هفهراقیج ییهنیزخ وب «مایلوا» ردم
 نس هدادما وب هلبا مادختک «همنشوا « هللا فطل .كلدا رومأم نس کمر و
 . مدنالنآ نآ لوا هد « کما الا » هجندا نامرف هد «تیک هل

 زمکیدتیک هندادما یسهنزخ كىدىو ندنسارح هقجاغ

 هلا فرطیبا بودنک رافلیا نوکلوا هلبارابزاغ ددع كسب بقعرد
 بونامراو هت زاغون هکرعم نادیم الصا توت نکیا هدکنج مرک امرک

 بو وقرلوصو هرلهرد یراکحهدیا رارف هروطق زمرانمشد قوقحوا ناه
 نوشروق ما رب هنمشد یهدیغاشآ . قدقبح هراغاط لزم رل و ىل

 هحنلب رس هک اله ناخ نمشد زواحتم یزو هرجا نمااهفرط بو رس.

 مزب نکردیا رارف هلبلوه ناج هروطق بو زاو ندهنیزخ رلقوقصوا ناه
 تحاتح بودا موج هنمشد نیملسم تانغ زمغیدیوف هدوصو امدقم

 یرانمشد هلج بوش ندورک یخد راز نکيا هرزوا كنج مرکا امرکو

 زو چوا هدنعاس نآ بورودنود هنرعام شلوتوط هیوط بولا هیهتروا
 ةَ . یدلوا ناطلغ یرلهلک كرەك ندبات شنا غيت نادند اهد یردق
 نوا هدندزب .رابدلبا رارف بودا هاک احتلاو هاش رز راغاط ید ینومسلا



 یس همانتح ایس یلجایلوا ۷۰

SIE KSIEDIE BIE KDE SEو2 )یر )ورک ورک یر و نیک ( 

 هایش تعاس رب ندنا . ردفطل تباغ یماوه اما ردقجهصق یناتسرامع

 یعرکب هدارح و اشاب دم بارهس .كدتک هنمظع یارح (هقجاغ) بود
 عملمرتچرب یخد هربقح بودبا ثکم هدنفصا ؛دریارس هلیرکسع كم یدپ

 . كدردنا رلافصو قوذو رولوا فرمشم هلراتخ زورو بش بو هشود

 ندعساو تشدو هدننخاد یعاحنس كسره -- .هقحاغ یارح شیاتس

 چوآ یربضمب كد .ردقانوق کرکرب لماک یلوط .ردقوب نوماهرب هقشب

 یساوهوبآ بولوا .ازهلالو رازن "یداورپ تعاسزکس یربضعبو تعاس
 بناوج كنامهو اما .رولواتسرذنت ندنسافص ناسنا هکردفطل ردق لوا

 .. بآ نویع كيب هچ ندرلاراخ كنسوا هکردراغاط یلایق ضاسب یبهمیرا
 یفاص یئارطا كنارح وب .ردبا روبع ندنسارح هقجاغ كردبا عولط لالز

 یلتفج اشاپ هدازکنچ رومعمندارق هاج یهداروب .ردرلبرق رومعم یللق
 . هدایراج نویع ندیا نایرج هدارحوب .ردبوک رومعم یلالاب ٌةعاقرب لاثم هملق
 مان یتلابالا یلناشن رزو عصر <« رایهام نوک انوک ریاک هقوا رثوا « رشب
 الصا بولوا وح هدننغآ كنهدبا لوانت . زالوا هدراد رب هکرولوا رایهام
 لفهر « ءاک ,تانابن « ناتن كنارح وب .زاسهلوا سح یسهحار قلاب

 م بویامنیص هنت رلتآ نایالتوا .دق هتفه رب یعرلتوا قیریا ۰ یسهجنویو
 همبخ جک هدارح و یرلاشاب كسره هلح . رولوا یحاص محش

 ردبا هظفاح یتیالو كسره ندنفوخ ی-هرفک روطق بودناتکم هلیهاکرخ و

 رایهاشداپ صا مکیدریتک ندمظعاردص لربقح و بولوا هرزوا تربصب
 ی راهفولع ندنمهنیزخ كیدنو هریود كراتیکیرودناپ ددعكيچوا هحنیجوم

 «یزاغو یسهءلق لتحو «یزاغوب راتسوم هکرلر نالوا مزاول مزلا بورو

 ءرسهرد «لود«هرباد قولوا هنر .ریموبول نیولریسوت «مولاط,هقچاغ هکیلب
 عالف اتو یو رب یالصا «نیروت «هللغ  هقشوب ول  هبرومر < كل هم هتل

 یلاحارپ بوردنوک یهظفاح یراتیکس ددع كس چوا هترازاغوو تابصقو

 رومأ, ندنسارح هقجاغ پولوا رادرس هدنکب.كب وا وب اا یناعصم

 یسحلباكیدنو هرود ندنآ .رایداوا ناور کتا ظفاح یرازاغوب ینیدلوا



 ۹ هسج.هرج «جوایوک
 DDE KEDE DDE BEDE یک SIE یک )یک یک ۱و9 DDE ورک یک EK یک نیک KDE )ورک و ورک NIE KDE بوک ویو

 .شلوابارخ زونهیاخ «شلاق یعامح رب یربغص عماحر «یرلهناخ یلوتروا

 كب فسوب .ردراویرلمدآ رادمانو رداموعیحش تیاغ .قوب یرلناکد اما

 یز ناراب هدراربقاشاط هنبناح لاش هنب ندنآ .ردیحاصنادناخ هدنراجما

 جوبهقچاغ بودیک تعاس (ه) هنب ندنآ ۰( هچوب ) هدتعاس (ع) لراکح
 . كدلك هنسهعلق يا هدنلخاد یسارح

 هللا هردنمس ا ہد یس لق جولی وک رب = «یسهعلق جوایوک

 هدناخاد كسره جولبوک و اما . ردهعاق پراص بولوا هدنسارآ دارفلب

 نوناق . رداشاپ دحا یلغوا كسره یحف ردبرلناب كسره ۍسیناب بولوا
 دن اع یماداووو تولوا یا هتلی سره رزرو ناب یاب

 هعلق ءیرادرس یرحکب «یرب اک نوا فا رش هلیسهاب هلا 3

 یساغا رامعم «ینیما جارخ «یسادختکر هش ؛يستحم «یراراراصح «یرادزد

 .ردراو ینارشاو ناعا ردق یتیدلواو
 هدهتفد گاج وجوک ر هدنتسارآ كاپور ددع یا  ,هملق لاکشا

 لب وط ددع ياو ی هلق یا رار هحوا هدب رزوا قحاف لوا شلوا عئاو

 ی ور رظا هونج رسفدنخ لکشلا س شعلوا اس هللا هدیشارت كنس هل

 وصو یلعماح رج یلوا قجاراط ددع ییا نوا یلوتروا ناغاسقو
 .زدهعاف ب ییراما « ءى رص

 هدعب بونا هلا تقشم كيب زوب هب غ بناج یغاشآ شوقوب ندهعلقوب
 (هس:رح) هرکوص تعاس فصن بودنک هرجا یداو یرغوط هقرش تمس
 ۱ ,كلدلک هنسهعلق

 هووقاب ؛ردراو هس هرج اهدر هدندحرمم هنسوب س ,یب.هعلق هس هرج

 هردیسهسج رح گام كسیهوب اما .ردراویعاحنس هسان رح یخدر هد رق

 هدنوب هدیتلخ هلج بوروطوا هدنسهعلن جولبوک یساداووو و یضاق

 ر :لدحس ددع یلاو لعماع رب هدشد یاب ر یاتسرابع ۰ ردرلتکاب

 هل «یلناکد زکس نوا .نلءاجرب «یناخ «یلهکترب .لبتکم ییا .یلاسردم
 هبت رب . ردهداب زسهجحاب و زسغاب یلوتروا ناغاق ددع یللا زوب چوا



 DE DIE نایک Ne DE نیک KDE BEDE KDE یک یک KEDE SDE یک نایک نیک نایک نوک نایک BIE نیک NDE نیک ورک یک

 ربدم یاشاب بارهس ناه هدکدتا کم هدمالءا یودرا یهرئاسو «یم۶

 یلقع كریقف .یدرتسوک ینوب هبجلبا بوریغاج هنیروضح یتسیجایا كيدنو
 بوریو لوب هرایلروطوق نوچ «رایندهر» هکیدبد بارس .یداوا ناشبرپ
 ردق وب یزب و زکیدلوا بیس هتیرلالآ راریسا ردق وب ندنمهماق انسر مر
 سپ مه بونیک داقنمو عبطم ههاشداپ مه ؟ زکیدریدک هار تقشم بوروب
 مناطلس اشاع و :کیدید یحابا باوج رضاح ناه «!زسردیا تنایخ ندهدرپ

 وش » نابرود یاشاب هنب رزوا راکنا و . « كدمرو لو هنراقوقصوا روطق

 « كربتک یرلندبا رسا یرامالسا یلانسر ندنرلریسایرلنمشد روطقوتسارب

 راغاط ندروطف نە لب ۰ مناطاس » بوک رسا ددع نوا نآ رد هد

 , هلضرلقساق هکیدنو هریودندروطق رازب اما كدتکهنسهعلق انسر كزس هرجا

 انسر نداروا بوریو لو هز یلکیدنو قدبوق هدکبدنو یزع رلقساق بولک

 تسار هزس نکرید (هرک مروطق بولآ ربسا كرت ردق وب هلرءدیک هسهملق

 كيدنو هریود بولوا دولا بضغ اشاپ .دنررلکدید « زکیدتبا ریسا یزپ كدلك
 تنابخ هنوکوب كناکیدنو ههربود هلیاریقح هرکوص .یدتیا سبح یتسجلیا
 .یدتا ضرع همظعاردص ی راتناهاو

 هنسملق ( قروب یلوق) كردیك تعاس (ه) هنفرط قرشبوقلاق نداروب
 . كدلک

 یساب . ردکعد ¿كمما یا هد هحدووانرآ سو یسهعلق قرو یلوف

 رفقا ا ات دا لغوا كسره هدنررصع ختفلاوا .ودیرلناب كسر

 دمحا كيدک یریزو یو دیژیاب ناطلس یسبان حاف کما الیتسا نمشد هدعب
 e یهعلق جولي وک بولوا قلاداووو تک كه . رداشاب

 .راو یراراصح ردت یللا زو «ی .ادزد

 ت رب ناینبلا عیفر شمکچربس هایم جوا س. یسهءلق نیمزو لاکشا

 ناهاش یلاق ینمرق ر . هلوا یسهعلق ناوو هیدامع کف یلثم هک ردنابزاغ

 راضح شملما هلا هدیشارت كنس هدنرزوا هت یلاع اوو سونغز و
 ناغاف ددع یمرکب یا هدراصح نورد . ردکوخوک تیاغ اما .ردراوتسا



 ۷€ قور لوق

 هدک دید ۹ دلهسر و لاشوک زن سد تولا مانغ لام باسح ین توروا

 یراق ابو لک سا هج كردبا تن هی هنب عیش یاشپ دارم
 ۱ یدل ا ربارب یرازوعالوفو یب فسو بووف هدنسهعلق ا

 زمکیدننک هنیراغاط كيشكبنو هوس نالوا یصاع ندنسهعلق انسر
 هاک هرحا درام هقرش بناح د هدیزک كسب نوا ندانسر هعلق

 کرد راتمشد تاورخ قاع + كداک هنسهبحات هوس نوکلوا لنآ ءاکو هدا

 بوشهلوس هلیحوا هرح هنرلاشاب كسره بولوا هرجا راغاط پراص
 لر رب هنب اما .ردیک هعلق یرلیوک . نمهریو مدآ رب ندنفررط کاح هنیراجما

 ریسا زوب کیا هدتعاس نآ بولیغاط هرایوک يک یسورواب لیچ یرلبزاغ
 كيشکين بوقااق نداروا . راید .وتک بوروس نوبوق و یک كيب نوا و
 بولوا دیش یساغارب كبارہس هلغلوا روا كنحو راراب راو ,هلدلک هنسهحان

 ناویح یریغ و نویوق كيب یبا و ریسا .تروع ردق زوب جوا هدنداروب
 بودیک هنیراهیحان قاینرود «یقان رطخ (ناکناب) نداروب .رایدلک بولآ راکش
 1 . شیدلوا دش نحرامدآ زواحتم یزو ۱۳ ۵ ربسا دعلال

 هل مردا قاروطوا نوک چوا هدرلغاط وب نب نداشاب دم بارهس
 هللةمظعلا هحنلوا رداص نامرف هسد رانستک ههتج هک رب ناح رایزاغ

 هحسک چوا نوک چوا تازغ هل بولاق مدا كم کیا هدشناب كناشاپ دم
 هکرابدربتک یسهلوقم تاناوبح و ربسا ردق لوا بورک ندکلا یراغاط
 عاتمو هرخاف هشاو یناوا بهذومس تمیقیذ اما .ربلیبادخ یرصحودح

 یرلوتک یلشاب یللب «یرارا یصاع اما .یدراو یراش ردان کا ندەردا

 هبودنک یغاحنس كسره .یدلک هنر یناج كباشاب دم بارہس بورک هلا
 هلح پولک هنسهعلق انسر رارکت و الاس کو . یدلوا و

 دعاس ېو هم تناوج ندنآ قرنلآ یناطاس رمشع ندجانغ كنارغ
 لامو ارسا هلج هليا یظع یالآ رب .قدلآ لزنم هدنسارح ( قروب یلوق )



 یمهمانتحایس ېلچایلوا 7
KDE KEDE BIK NIE KEDEREنیک  DIE IIE KDE eID NIE EDE BK KISیک ( KDE NIE KITEیوک )ورک نایک )یو ( 

 یهظفاحم ردق كس نوا هلبا راروط زعم لاب هناهاشو هسلوا ناصوق ةعلق

 كرةسد نامالا نمشد e اک چیه هروطوق هسن وق غ

 ۱ . یدردا ملست یهعلق

 اردک هتسهآ هتسهآ ار ارسا « رلقیفر بوئود هلاش باج هنب

 هنسهعلق (اندر) بوردنوک هراتطو یرامدآ هڪ زمشدراروق نکلنا

 ( . لداک

 فس و یلاتسد هدن رصعحتفلاویا رد رالارقكسرهیسناب -,یسهعلقاتسر

 .ردشهلوا ناسحا لع هترابدنک هلبرالآ ندیلکیدنو یو یدادجاو كکب
 ضا  فبطا ببح هدنراغاط ارز . شما هناخ توراب یساروب ندلوا

 ۱۱ 2۳۱ مجرب هام رغ ر ندارد يسلق راو یراهچرهک نیکسکد
 هدننناوج .قوب یسهلاوح ,ردانكنس رادام اراد «ردهعلقرب لوح وک هرزوا

 یموبف ربمد هلوحوک رب هدلاش .رداق موروجوا یفرطره ءراویراجرب نهتم

 یارفن یزاغ (۷۲۰۰) . یراوا كوجوک ددع (۱۵۰) هدراصح نورد راو

 (۲۰۰۰) هدهملقو هدشوراو یهدغاشآ .رد« كم فسو روک» یکاح .راو
 رفسو, نکربلآ مئانغو ریسا ندرلیلکیدنو یرایدنک یرالوا .روئلوب مدا ردق
 ادخدمح .یدشلا مانغو رسا قوحرب هلغغلالع بولکهرزوا ترفو نمشد

 یدشا صالخ ینارسا قرهربق یمشد بوشبتن یک رضخ اشاپ بارس

 ردقوا یسهملق اتد نکررک شلوا صالخ هلبا مظع یالآ هرهش و و
 تفایض رانالوا صالخ زالوا فیرعت هکیدشا یانامداش كفوو بوط

 تفایض میظع هیاشاپ هدهعسلق ءدكی فسوب . رایدریو ایاده هرایزاغ بودیا
 .راو یراح رص وص «رابنا « هناخ هج « عماح ر هدهعاق نورد . یدلبا

 تاباکش نرانمشد كسشکنو هووس نالوا هدندودح كب فسو هفاضلادعل

 ندرابل روطوق بولک هليا رکسع كيب یعرکی هرایدوب ادخدسمح ۰ بودیا
 هللا رکسع كم ردق وش اما . ءلدتا صالخ یزعراربسا « كدلا یزغاقتنا

 بهت الو .یلیا بویعا ورفرس هزبو هزس هرجا راغاط وش نکشلک هلو
 هلبا مالا رکسع ردق و یهبحا ید راسو كيشكين هوس ندیا تراغو



 یس هعبطم مادقا ۳۹ ۳+ همر و : دلج

 40 روطق

 مور ییاشاپ دم مصخ نوجا کیدلس ییاحوب موح ص اشاپ دم ولبریوک
 بودارادرس هرزوا یسهملق روطوقوب هلا یرحیکب هطوا یعرکیو هليا یلبا

 هنسوب اشاپ دمحا یدیساما ۰ رلیدتبا ءرصاح نوک ید ی کردو

 قانآ هسد « رلیدما رادرس ین هنکیا رومام هرزوا یسهعلق روطوقوب هلبتلابا
 جی روطوق هلفلوا زا هدرکسع بولامراو هندادما روطوق كرەروس

 ا راوشمط ییدیس ید ولیرت وک هدمب . یدللوا تدوع قرهعل وا

IIE 

 ىراضەل ۰ یدردلآ هتل ودرد ی رس بور دتا دېش هبا شاب ىلع یاد سس

 هد « ردشمامراو ه روط وق هدردشلآ هسزخو هراب ندا روطق اشا یدس»

 یسیدنکش یااساسا ندنکح همتا لز, هه را رل د یزاغرپ هابواهدهسرایدلبا ارتفا
 روظوقو هلاءاشنا .ردکیدم کج یهلوا یوشوقهباشایر زجاع بوبا لوارادرس -

 اشک یو زکد كرصم دریل ندنلا كيدنو رلهعلق هڪ قوجرب اهدو
 ندنلامش هک ردقوش ءردالوق اهدقمراو ندقرط هبردنکسا هبهعاقواما .رولوا
 یجتف ادخ . ردطرش قمراو نواه یافنود هدنداردو یرکسع یتلااهتسوب

 كاب یب . رورغم ردق لوا ییاخ یسهعلق روطوف و اما . هدیا ربسم

 ثکم هدنتلا هعلق مدا ردقوب هلبا اشاب دم بارهس تعاس شب هکردرلاوربیو
 پوط بویاما هباسحالصا هدرایدتبا تراغوبهن رل هاو غاب ردقوب بودیا

 هدایرد بل هدوق نورغوا بوزک .دنتلا هعلق رلبزاغ یتح . یدرازاما هل

 هلردبا تراغ یییک چوا یلکوب هوهق هدنناعلو بولآ یرلزیق نایاب باوئا
 هدزب تیام . رایداعا بوط هن نکشمروک یلالمرپ لاح ردقوب « رلیدقا
 بودک ها راغلی هلامشبناج رار e ندنتلا روطوقهدءز .لدسا تغارفنداروب

 هدنفرط هون . كدلکه نس هلو یزاغوب هغلرو ن ر ەك ندنبد یسەعاق تسارب

 ردزاغوب قحاراطر هدن غا كنیزاغوب روطوق برق هنسهعلف تسارپ كنمشد

 هفرطیشراق هست | شاط تبکم اناوترب .راشمریدقس شمراو هدیبهملق ندنکسا

 یربالاح «شمرلراق یزاغوب هلرهرک یحنز هفرط یشراق ندکسا . رروشود

 یشراف < ردیکاخ یعاحیاس كسره یفرط ینهعلق تسارپ یرب . ردیهابو سهاظ

 كچ وکر هداروب .ردیسهیحان هتنملک هدنغار وطیسهردنکسا قادووانرا یفرط



 یمهمانتحایس یلجایلوا 4

 تسوقرب رظاب هایرد قجنا « رولآ رکسع رکیب یربیه هکراو یرلهیباط
 مزب راکو راغص هل ندنرانزورو ناشنمش كنبراوا یءدنجما .هلدروک

 یرب یر, هدرلابق یرلوا هل . یدراراقاب هزمکیدلبا نالا نالآ بودریکس
 یزاغو كکح زفروک یابرد هلامش بناح یرلهرجم بولوا تاق تاق هرزوا

 قوح یرلهلاوح هدنلاشوهلنق بناح . ردهعلقر دیدشو انب یدادش هدنساتنم

 قفوم هنحتف جز ۰ زمسغال هستآ شاط ندرلغاط هنجما ناسنا بولوا

 یهدن راف رط هلق ندنف وخ یراهلاوحو كنهعلق نرود نمشد اما. یدرولوا

 هع . ردشمکح راود راوتسا و ناتم تماف ككرهمد نسهمشود هنکوا ايق
 هدراصح نورد . مدمروک ربقح هدسرابدد شمالغاب هلا رلربعز هدرلابق

 یرلدب و راود ۳ 2 یدراو یرلهعاق یناکاح نم شات فلکمو ں م

 نامل . یدراشلوا هدامآ کنج بودبا نیز هلبا راهردنالفو قارباب یلجاخ

 هراب كس بولوا ناما فبطلرب شلوا نیما ندارد جوعو راکزور یمیظع
 نواه یابتود نانلا ندزب و نوبلاق ددع ترد هدنناعل یتح . رولآ یک
 ك یرلنابلاد قلاب هدنسهلکسا . یدرلروروط هغردق ییا ندنرلهغردق

 . نی نم هللا یرلهلق یحربخ رونوروک ندنرب یرب یمایرد بل ردقوج

 هتالو هل بوتا پوط رر, قرقاب راسیا هدراهلق هدزمفیدراوزب یدبا

 بولوط هرلیکو هراقاق یلاما نالوا هدرلغاب و غاط بقعرد . رلیدتبا ربخ
 یمایرد روط وق و یرحا ندزاعو مان هشرو اما . ردالشاب هغمحاق هب هعلق

 . رایدلبا لش زم رلربسا هد « ردهریزج لیم نکس نوا وډ ردکو جوک

 مدرک راو رلرتسانم یکك ردنم هرزوا رلابق عساو ددعییا هرجا ابردوب
 روطوقوب هکافحو غیرد . شعبا راو كقوتو پوط هدنجما بولوا هعلق
 قا وف چوا ندنمهعلق هو « یرحا قانوف نوا ندنمهعلق هلع مزن یسهعلق

 یرجا ندننغآ یرلپوط كرلهعلقمزب یرلسک نمشد هلسجو هلوا یرجا
 هروغدوبو ( هردوقشا ) هبردنکسا ات روطوق وو هریک بولک هروطوق وب
 ! هروط هدایرد بل ردق هزم رلهعلق



 ۳ یرهعلق تسارو روطق

 هرزوا نمشد و را دقح قرهلوا جسلف لاد بوصاب ینمشد ندحوم هل

 قالآ راسکاخ نشد نامه هدنرلقدربدغا نوشروق مایا رب یک تنم ناراب

 اک لهس هسد مالوا مدق تبا بولوا زوموط و قالوب

 ناج هرلهسلق راوج كرديا رارف یسیه بوریک جیلق هشب راجا نکردبا
 لتف یزوی شب بوغوق ردق هزکد هجنرادرآ هدرابزاف مز .رلیدتآ

 ندنراسا دق هلبرلناوارف لامو ید تما هل . رایدلبا ربسا ی (۱۵۰۰) و

 هبیوق کاخ بانج كرهرو ههللاداع نالبتروق یارسا بودبا صالخ
 دم بار بورو هرارودناب_هداس یرلهلکو ممانغ لام . رلیدلبا انئودمح

 هغوق هغوق ینمشد هليا زوغالوق ریسا کیا بولوا راکبسو تلاص زکلاپ اشا
 قجنآ .ردشلاق هدنلا كکیدنو رخآ الوا هملق وب .رلیدلکهسهملق (تسار)
 ردق لوا هزب رلکهدهعلق ندزمکیدلبا رارق هحیکوا .كداسهلآ ربسا ردقشع

 ندنلزنم پوط ,یدلکیا لیکیا لیکیا یراغاطتسارو روطوف هکرلبدن | پوط
 رقح نکردبا تحارتسا بوریدنلکید تآ هد رازن ر دمی هفاسم لیخر

 عی هرزوا هتشپ رب قالا هدنیهز لاصموق رب هدرابدبل : مدتبا اشامت
 معا هلا اما . ئدروبنوروک هعلق ضاسرب انعرو كوج وکر اما رک راک هدنلکش
 اسلک چاقر هدراصح نورد . ردقا | یراراود هکنوج , لکد نیت ردقوا

 هر رب ناتکس . یدک نورس هداز ندزو زع رایزاغ ,یدبا نام یناکاج

 هتل[ ینوط كنهعلق هد هللا هللا سمشلارمظا روا رش لا هرواشم بولک

 ندن راکهرید یک تاق تاق یسهروج هکراروروک هدنراقدراو هشوراو بورک
 ؛راوایرد هرچا یراقدنخ عساوو راوایءارش شفلوا انب هلا تنطیشو لیح

 لاحم قمراو هتنا .شلوا لاثم ابردرب هعلق قرهلبر دلاق یرارمسج هدف رطیه

 ربسا یرفن (4۰) شمرک ههعلق راسو هحابو غاب نانلوب هدهرشط هلغلوا
 هللا ارد بل ها رابدریک ندهطلاب ی رلامنم تخرد كنب رلعاب بودا.

 . كدلك ةننسەملق ( روطوق ) بودرکس ندرلر یشاط 6 یموف هاک

 زاغو مزب هرزوا رلاف لزف نیلا AR كنع رپ ج رپ كيدنو هدایرد بل

 لز هدنفارطا ۰ زدهعلق رب یرکو یرکا یک یراصح یلدا مور یهدنجا



 یسهمانثحایس یلجایلوا ور
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 انسد ناه نکروروطوا هدحرفم یاحوب هلبا اشا دم بارس ریقح یتح
 هرب » بولک رایجدایرف ندتیالو نایعاو ندکب فسوب روک یک هدنسهعلق
 هلفغالع قوقعوآ ددع ( ٠١ ) ندنجا رایلکیدنو هربود 1 نامآ «ددم

 «یدلآ یزمغانغ لام و یرلیروس نوبوق نالغوا « تروع ردق وب بولک
 هر وضح ینسحلیا كددنو ناک هلمزب اشاب دم بارهس ناه . رایدید

 لوي هرایلررطق نوچ ؟رابوس هن رایجدایرف وب قاب ! مدا هرب » بوریغاج
 . « ردضح یارتفاو ردق و زگ ربخ ۰ ۲ یبا هدنکیدید «؟زسر ر و

 .یدّسا راکنا هسد

 یرلهلق تساربو روطق ندکیلب هلبا اشاپ دم بارپس

 زمکیدتک هکعا تراف

 كناشاپ دم نلک هرجا نیسلا ةفرط ندنسهیحان هکیلب هللا عسب الوا

 هیراتککم رودناب هدایب كسب چوا زمغیدزاب هفرش یاوا و رکتسع كسب چوا
 كنفوت زوب چوا كنحلبا نلک ندکیدنو هریود اشاپ ینطضم یلاجا رب

 هلح لصاما یتماعزو یرامت بارا كنغاحنس كسره هلمج و یزادنا

 بودرکس هقرش هلبامالسا رکسعلتآ و هداس راکسو تلاص هدیزک (4۰۰۰)
 ردق كس چوا هرجا راقلخاط پراص یهدنرانک ایرد هدنبرق یسهملق روطق
 بعص یهدندرآ هعلق مان تسارب هدایردبل هن بویوقهوصوب هتسارآ یرکسع
 0 نمشد هکدلدروک ینا : قدرنا اهد تیکم (۳۰۰۰) هراهاکنک هنسارا راهتشپ

 هلا ممانغ لام «نالغوا ؛تروع ریسا ردق وب بولوا فص فص .جوف جوف

 قترآ بوتاق هنکوا یراناوبح یک رطاق «تآ ۰ ریغبص « نویوق باسح ی
 قدهلاح هتمروت و لبط ؛قرهجآ یترارکس یلجاخ هبید كدلك هنتلآ نمهعلق

 بارهس نکیاشعاشوب راکشوتناه . رو بودیا یراق ااو اب
 ںورودلوب اهر ههللا هللا ندنغآ رب یرایزاف كسره و یمادختک اشا دم



 ٤٩۱ هلوماتسا ندکیدنو
 )ووک )ورک SIE )ورک )یک NIE IE یوک یو DIE وه DE یک KEDE IE نایک DIE ورک یک IE نیک نیک یک یه

 هدموخ ع ,ردنراش لها یسلاها هلح هلعغلوا هلکسا رد یساروت

 . رولوا یرلمدا داهن وطسرا « دیشر < بی هالا باغ .ردراو یراتراهم

 هننای هتوا هسنلآ یساروب هرکرب . ردرب رب قجهلوا بیصن هبیلناټع یماروب
 .یدرولوا یالوق كمهلبرلب |

 ییدنکهر و هرزوا مدق داتعمو یماناده هاشاب دم بارس یا كيدو

 ملت هنسجابا قرءهراقیج ریت یعاتم كوب زوب چوا و یراهنیزخ یونس

 ءسلطاو هقوح ناولا قانود نوا . ینوتلآ كبدنو زو ییا هرقح بودبا

 ؛یسهفسیطق زبونج پوط شب «کروک وروق هايس ددع نوا , كنفوت شب

 هقوچ رربو نوتلآ روا هعرامادخ .یدربو ايشا یسهلوقم تاودرخ ضمب
 كنفوت (4۰۰) بوشالعادو هلا ناب . یدریو كنفوت یلقاشاح رر « شاو

 .یدلوا ناور هناود لزبناتسا هلا رکسع زادنا

 زمشداوا ناور هلوسأتسا ندکیدو
 رقسو .قدلآ لزت هد ( االصا"هلق ) بودنک هرجا راشاط هلاش الوا

 هادو دینا یاران نا بواوا نامهم والا دان
 هدزمکبدنک .تعاس ( ٩ ) بوقلاق ندارو . كدروك ی رامامنا كناغا
 كوت هلا مظع یالآ رب بوقبح هلاقاسا یزب یرکسع اشا بم بارپس

 . هشغوط هدارحګ مساو مان ( هکیلبهیما ) هدتعاس (۷) كردبا یرلقلنامداش

 نابراک هدزمهیدلوا فرشم بودا لوزن هنغاطوا كن اشاب دم بارپس

 .رایدلوا ناور هبهنسوب یموق نابراک بودبا ضق هلج ینسایاده یجلیا هلیلام
 ین رلرضح ضرع كنياهوون و ینلاوحا نویوقیراکدتنا اوعدكنياک.دنو ربقح
 هردقوبههش مدنرلکبتا اوعد روز لاردا هدنرلکدتاتارف .مدرو هاش
 رومعم ازفحرف هبحا وب اما .هلدا ردیا یراتنح ناح زورو بش . یدید
 كنمشد هدنسهلبق كنهبحان وب 1 شنا دایر رایلروطق کا هتسارآ ر8
 .رارولآ یتالوصحم كردیا تراغ بوک رابه .ردر كلتعاس (۵) یسهعلفروطق



IKE KDE KEKE KSI RIE DIE SIE DEDE DIED IE EH یو )یو )یو )یوج یو ووچ ا 

 یلپوط ددعچوا .ردرومعم تاغ بولوا نوک كیدنو هر ود ,كدلک هنسهرق

 ء(كبدنو هربود) بودک هدنوکیستریا ردیک هعلق هکراو یرتسانم یلکفوت

 لوخد هزغانوق هنن هدهعلق حاصلالع بوتاب هدرپ مان هیرفن هحیک وا .لدلک

 كيدن و یترارضح ضرع كایءوون و یرانابوج نویوق نوک لوا بودا
 .ردلکد ینابوج كرانویوقمزب نابوجوب » هدن راکدروک یرلنابوج بوریو هاب
 هدنروضحاشاب یهاوعد زب ؛راشمرو نایوحیربع هرس بودناهلبح یلءوون

 هکیدل وا قحال یملع لربقشح اما . شدزو ی راناود بود « زۇرۇر

 مزب نوجکنآ و رازتسیا قمرایوق ندیاهوون هلتکازن ینرانو وق كرابلروطق "
 همز یرلریسا و یرانابوچ یخد ریقح . ردبا دابرف هیید ردنمرانویوق
 ۱ کندو هن نوک چوا ا مدردنوک هبهوون یرانآ بۇدا ملس هرانلک

 ارز «قدزاب هلوا ندقلجا زعرلیدنکو زعرلتآ هدشلک وب اما .لدتا دعاقت

 ..رایدریو زآ تانیمت هزب نوجما زمکیدما لیصح یرانویوق ندیلءوون
 تا رب ۰ ندر الغو طحف هلبا قلوا رب قلشاط یرلتالو لاجل ا هقشح و

 ضاسب مان هلیحتارف مهرد یللا .هبهخآ ترد قولتوا هیق رب هبا یللا ی
 ءرددب ذل تاق فا اما .ردءراسد شش یا ریغیص هقرب ؛هزاسدرب كما یکراق

 .رارید ردرضم ینا نووقو عفا ینا رق .رلرب ینا ریفیص په یرانابتسرخ
 :شمراتوط لدتفم امکح لوش یناسنا یا رغص ارز

 1 و ی افوش تشقید ناولا روک وزوق ماش :  نااودم

 رومشمیسهقوج مان هلقور هایس «یرلصاقم موم ,یرانادمش منرپ یرادغاک مان

 كلکک ,ینا رغم .یما یک روا شان ندننایورتعم و تالو اب دردقافآ

 ونیز « یربحنا ؛یعوزوا « ینوواق همامش ۰ ینارریشرپ مان رانیکیل . یک
 هلغلوا ناتسکنس اما .ددرومشم یرلوصلاب ماندم .یربنب .یسقار نوک انوک
 . رد محام ءانسح یرلتروع هدراسیا فیحشو فبعض یرلککرا .ردقلتف

 ناه . رروامالو اودو ءاد الصا هسزونوا كنرف اما « ردروپشم یسامکح

 هزو وا و راک: رف یا : رازعا جالع یربغ ندزمهرب ماعط هرزوا تلف

 . ردیاب رهش هللا مان وب نوجکن آ .ردالتم



 0۹£ نتوو

 KEKE KIDDE )هک XEIEDKeIE Ks IE EDE KIER هک یک KEDE eI یو یو XIE یک یک یک یو نوک یو

 یلودیزیاب ناطلسو هدناب روک بآ مان افصلانیع بوروق یز رتهمیح هرجا
 لوانت راقلاب ناولا هح . لدلبا تب هحکوا نوکوا ردا تکم هدنسهفص

 هجیلراق یرلوص هل كنءهوون ؛ كدجما یراوص یک تابح بآ بودپا
 نالوا هدفارطا . روروط راکشآ ضیا فر هدارو شق زاب 1

 زعراتآ بودبا رطعم یغغامد كمدآ_یسهبط مماو  دلراهفوکش ناولا هڪ

 . شیدلوا مکش بحاص یک لف ندهج رباح هرقو قیرآ ۰ هجو < لفهرت

 ندنآ ر بودا رلافصو قرف نوک 5 هزار هحیک ییا نوک کا هضالاخب

 نالوا زمغانوق یهدنسهعلق مو هنن بونا هدتعاس (۳) یعاشا شوقو

 كنیرلکب كیدنو هریود نوک لوا . كدلبا لوزن هنسهناخ یسافا یرحیکی

 هم عرش همکحم هلسیدلرو و اشاب دم نالوا هدزهبلا نور لاوعد نونوق

 "یدلرویو هدنرافدلوا رضاح كرهلک هعرش روضح تالو نابعا هله بوراو

 نابعا ینومضم بونل وا د.ق هعرش لحس یدلروب و .مدلبا تئارق ینیرش

 هربود زب اشاح مث اشاح : هک رایدید سلجم راضح هدقدلوا یرامولعم كتالو
 لردبا كنج هارابلروطق بودیک هیازغ رب « هلآ ی رانویوق كنياکیدنو

 ران وبوق هیاشاپ دم بارهس زعریزوو قدل | ییرانویوق كی کیا نوا كرانوا
 هدن رکدتنانیع هح هلو دربتک هدیزع راربساو هلک زوب هڪ بورو ی رشع

 یترلنابوچنویوق كرهلبروک لوقع» هعقو بو]وادیقهعرش لح-یراکا كران آ
 مز نوفو هدکا روح هدرا هدزکدایوم ورک اوبا جاقربو

 نآ لوا ناه . رایدبد «ردقوب یسهقالعرب هدنوب كنيلکیدنو « ردکتیلروطق
 نوجما زعدق ترجاو بول آ رابوتکم ندنرلاغا قاحوا یهو رارمذم ضرع
 درب هع رلهلوک ۰ یعالغ كنرف ییا « كقوت رب « ینرتلآ كدنو (۳۰۰)
 بولآ قفر یراتکس هداس زا رب زادا كنفو رق زو تورو لئاح

 شب ندنرانابیوح نووف قرهشالعادو هلا رات سودو ابحاو راب زاغ هله هدب

 هکیدنو هربود ندنسهملق هوون هنب حابصلايلع بولا بار هدیریسا رفن
 .قدقح هلو هرز وا تاک

 ( روقنس ) بودیک هرجا قاثاط هدنوکرب هبرغ بناج ندنسهعلق هوون

۷ 9 

۳ 



 هکردراو یحاغا امرخ دم | رسرب هدنسهناخ افا ابرکذ یحاص هدهعلق یغاشا
 ۱3 یاع ل ا قوص عر هدشوراو رفا ردعهکععرس الفا
 . ردلکد مولعم یدرو هوم اما ردراو امرخ یارالد لر هد هدا رس

 .  (یداجلو دیزیا) هدهعاق یغاشآ یرلنانلیق همج ۰ راو یعماج بارح )4٩(
 هدراصح یفاشآ . رد هلسمه هک یسهرانم زددمعم رب هوعدلا تاحتسمو م.دق

 . یدجسم (44) . ردراو یخد یرونم دعمرب روهشم هلیمان (عماج یغاشآ )
 كقدنخ هعلق یغاشا « یدحسم افا هلاددع مالا هدهل یعاشآ : ردراو
 دارم ناطلس هک یدحسم انا ناهلس لغوا مار یروشآ یسوریوک

 یلاع هلبوا اما راو یسهسردم ددع کیا ۰ ردشلدبا اش هدننامز عبار ناخ
 فیض یرافاقوا ءراو یتکم ددع(۷) ۰ ردلکد راهسردم شملوا اس هلراهف
 همشح جوا یهدهءلق یناسا ال وا . ردراو ینابح لالز نبع ددع شب . رد

 هدنکوا یماج راکخ ۰ ردرلراس همشج ربلک ندوص یکرولب مان هجهرق یخد
 لصتم ههمشچ یهدنکوا عماج یغاشا راو یماجرب . ردراو رایراج ءاملزوک
 اش شرا ردراو حوا راحشرب هدننرف یمه واز ناماس یحاح هداز مار د

 هکرولوا ران لوس هدنرانک یبوص هلوط . روناوب یعاتمیه ردناکد (۳۰۰)

 ۰ ردرسک ینامل . ردهدشوراووب یدحس« یلعوا مار . ررید یرانب هعاد

 هسور یفرطیشراق دوخاب راتبهیتوق ربمد رابکبون وق وط كتیراکزور سودول
 اشاب هزابا هرحا نامل .ردهدازا ندراکزور ددعید رکیداما .راردیک هننامل

 رابک هرکه ردراو راشاط هرق ردق یسهبق ما هرجا ابرد لباقم هنسهعلق
 نهعلق راشاطو هکردادخ تمکح اما ۰ رولوا دابرب بوروا هراشاطو
  فطل یساوه كرش . ردناشلرپ ۳1 کچو . روروق ندمطالت

 | یدشراق كزفروکوب . رد هجننال هج رص « هغانشوب یرللید ۰ شوخ یقتاخ
 . یراقافوص كنيحا هملق . ردیراغاط هجر وغدوب « عاطهرق , هک فل ودوانرآ
 .ردلهشود مر دلاق كاب اما ردقحاراط

 (۳) ندهوون ق هلوا راوس هللا افصاب ناراب بودیا اشاعوریس يهعلقوب
 . ناتسهایکرب بوقیچ هللا جوک هدنعاس ۳ هنسالباب هرز كردیک هقرش تعاس



E TE 

 toy نیهوو

 NIE KITE نایک KID ورک SDE یک یک )یک )یک SDE ورک SSIES ۱ یک اراک ای2 ای9 RIE یو یر یو )یو

 اریز .راردبا اوه بسک بولوا عج هداروب فراعم بابرا.و افصاب نارا

 نما هلزوط « هناخبستح « هناخجاب « لورعوک یتح .ردیسوبق نامل و هلکسا
 هدنفرط ایرد .راو یرانزخ انب ریکراک و میظع ء رارولوا نکاس هداروب یغد
 قدنخ نیرد «عساو ,ایق همسک هدنتمس چوا كنفرط هرق .ردقو قدنخت

 .ردررقم یرلرسج هنخت یلهراقم همصا هرزوا قدنخ هدنکوا وبقره .ردراو

 یراقوب هکردهلق یناقهدنناتسواكنومق كوبب الوا .ردرلهلقنتمرظان هقدنخوب
 هنف رط هلق .ردمظع هاق رظا هراصح ج هب یراقوب یتحوهنراغابهسعاروو

 بوک یوق هسجوونررط هدنفرط قرشو ردنیتم تیاغ یسهلق كبنالوا رظان
 ناح هزات زونهههملق یسهلق اشاب هزابآ هدنفرطیلاب هدنیغ بناح .رداهقهق دس

 هدنناب تسوا كنسهلق اشاپ هرابآ و .ردقوج یرلپ ,ط بولوا هلق رب شمریو

 راندب نادند هل هدراهلقوب .ردجربرب یوقو نبتم یغدوب ,هلق یصاب یغاشآ
 تامهم و هناخهبح عی اما ۰ ردراو راپ وط هراپ (۱۳۰) ریکو ریغص هرزوا
 یاج سه كنسهعلق هوونو ار ر .ردراب وط دامآ روزو بش هليا مزاولو

 هعلق یساغا یرحیکب هلیرلاغا هماق هل و .رارلکب تبون هحیکیه هلغاوا یصاع

 هسرارولو مدآ هدنحما باوخ ندراناهکت بوشالوط لوق هرزوا یراراود
 هدیعفاش تقوو اشعلادمب .راردبا راد پوچآ یراوش وا هلا كنکد نانکس
 یراراوید هلق یرایزاغ دحرس هل. بولوا یرلاصف هناخرتهم هرکی یا

 یرازوک هب اما :.ناوها زاربا یامداشوزورس توک و تره یا

 نابناهج هليا تبون بولوا رظان هبناح سودول یرغوط هنسزاغوب هوون
 . رارولوا

 ۰ دی زباب ناطاس « ردەلع نادابآ و رومعم ددع شا هل كوي یعاشا

 یرازوب بولوا عقاو هرزوا رباب یرلوا ۰ ردیرارومشم هلح یغاشا « همکحم
 هدنشوراو نوردنا كرش . رد رومعمو رطان هسودول ییغوط هنزاغوب هوو

 ناغاقوتسهرک ۰ رک راک « یناقوفو یناتحت هلح هدنسالفس راصحو یسالاب ةعلق

 « یسەاخ افا رمت : ردراو رانادناخو اعر توبہ ددع (۳۰۸۰) لو روا

 .ردرومشم یسهاخ ناملس یحاح یلغوا مار « یسهمکح هرزوا ينوص هجهرف



 یمهمانتحایس يلجايلوا £

 هبهلبق بناجو یلقدنخ ابق نیلا همسکو نیتم انب یدادنش لکشلا عبم هعلق
 یسوق ریمد ر تاق ییا رنا ههوون كوس ندن | هتیراغاب هسګاروو یعاشا

 ..  هدراصح نورد .راو یراتدب نادند .یرلورابو جرب .یرامیظع هلق .راو

 ۳۰ لالغ «یماج حتفلاوارب « یراوا یلوتروا ناغابقو لتمهرک ردق زوتوا زوی

 ۱ 1 وشراح اما هردراویمهلف هناخرنهم «یسهناخهج :یراحش رص وص «یرارانا

 :یرازرد هجهقشاب .ردقو یراترامع راس و ناخ ۰ یرلناتسدب و یرازاب

 حالسرپ نیم و فلکم ددع زوب ترد هل بولوا یرابزع ۰ یسجوص
 یسلق میظعرب ردق یعرج نمرخ هدنکوا كنسوق رظان هیهلبق .راویظفاح
 دعا تعاس کیا هدنفرط هلق یرلیوط زم لاب ددع ید هدنرزوا هکراو
 : ژانر وق شوق هنتمس ییوک طوق

  راوتسا راصح نیتهرب یلابق قجامعآ هدایرد بل هعلقوب س. هعلق یغاشآ
 ندنلسف هرطق ندارد هفاط)| ردق يلع اما .لکد نک ص واو فارع بولوا

 بولوا انب كنس لکشلا عبر یعرج رادام اراد هدكنوب .: مەديا فیصوت

 (۱۰) یضرع كنیراوبد یتح .قوب یثم هدرادحرسوب هکردراوتسا راصحرب
 هلیا رلهشدم طئاح تاق نیلاب یمایرد بل .ردیم عارذ ( ۷۰ ) یتماق « عارذ

 یلکسر د تاقتاق هدفرط یراغاب هسعاروو هدنفرط هرق اما .ردشملوا اشنا

 همسکو هتسارآ هلبا ندب نادندو راجر و رلهلق مکحتسو نتمیلکلد لاغزامو

 هلح .ردانعر راصح ناشلا عیفدر, شلوا هتسارب هلرافدنخ قسمت جف او

 « هنر ونس » بولوا رطان هنفرط زارو و كوب :ردراو یسود PE چوا

 هداما هلبا حالس تالآ و نیتم « عساو .ربلیجا هرب رازتحو قاریاچ رب هدنمان
 ره و هدنحراخ وفو ءراردنا قانابهدددبوروط هداس هدنرد یرانابهدید هله

 ( یوص هلبوط ) راو شوراو مظع یلهحاب , غاب رومعم و فلکم هدنرانک

  هدارو كردا نارج ندنجما هوونو بولک ندنراغاط هوس یره یهدنمان

 یدآ . ربلبجا هنفرط قرش یخد یسومق رب ندنآ . ریشیراق هنسابرد زفروک
 .ردهدامآ یرلنابهکت بولوا یلهلق بعصو رومعم دوب .ردیسومق (هسموون رط)

 هل هکردوبق ریمد یلماحدزا هارېشو كاتيا تیا یسوق یلاب فوشکم هبرغ



 ۶۵ ۵ نیت هوو

 ۱و2 )و9 )بوک هک نیر یک XIE NIE KDE DIE DDE KEI IE NEDE نوک یک DEI RIE DIED DIE هک هک یو

 یرطر, شلواعقاو هدنوروبرب . واو یسهعلق روبموق دیعب لیمکیا هدنفرط
 .شعا هعلق رب یموزل رکود یتسهماف روطق یفرط رب .رکود یتسهعلق ءووناب

 روبموق كکروئوب » بودا هرصاح یتسهعلق روطق وب راکهلیح نمشد نکل
 منام هزع راک نلک بودک هروطق ررو هنخر هنههعلق روطق یمهعلق

 نوتلا هرایهابس هروز هدنرصع یا ناڼع ناطلس هلیسهظحالم « رولوا

 رویموف بوروس هنسهملق هوون یرللوف ندنسهماق روبموف وب بورید
 هعلق وب ؛ ردهسلق ناتم مزاول ملا اما ۰ رلردبا بارخ و مدح هدینسهماق
 نامرف هنب اما . نمک بودک یسک دادما هنسهعاق روطق هسلوا زووم
 او جر, احشاحو یرلهعلق ضع ارز . ردلس صا قلوا رومعم هلا یهاشداب

 هنسهعاق روطق هدرلیوک نالوا هدنفارطا ك.هعاق . ردرهاظ هدر هج یراور

 یمهعلف ( بسار) كمشد هدلبم ( ۱۸ ) هليا ارد هقرش ندهعاقو . ردعبات

 ردهدشنان كنيزاغوب زکد هدلیم چوا یسهعساق روطق یرجا ندسا رب .راو
 راکهدنجا هکراو راغاط هرق هدنقرش كروطق . ردهدشاهن كروطق و

 كن ینامع امدقم هکردراو یساووا تالبرغ هدننماد راغاطهرق .ردیصاع

 كنمشد یدمش . یدبا قناما هلزوط رولوا لیصح ها دلو شم
 ) یوک یناطوق ) هدایرد بآ دعب تعاس يا قرط هلق كنموون . ردهدلا

 غاب لزوکو یملسم هکردهبرق رومعم رب لاثم مرا غاب یلهناخ زو شب .راو

 ۱ .ردراو یمارحو
 كيدنو مدنکاخ یغاحیاس كسره ب [۱].نات هوون هلق نمزو لاکشا

 هدیغاشآ یرب .زدهعلق ددعییا هدننغآ زفروک لوح کر هدنجا یزفروک

 هلا هعلق یعاشآ .ردیسهعلق مون راصح ج۱ یراقو یرب و رادیسهعلق هوون

 .رارید (هجناروو) هلعوب ردرلهابو غاب یلزنم كنفوترب یسارآ هماق یراقوب
 یغناشآ اما ؛ردانب یدادش رادام اراد ردهعسلق ما یراقوی شوقوب ندنوب
 یشراق كزاغوب هوون یرلبوط .ردبعص كب .ردلکد هعلق مظع یک هوون

 چا وب ۰ ردرلپوط زع لاو «اهاش رکود بوشبت هتناهل هسور یهدنفرط

 .شعا هلو یدآ ًاسرنامزوا قحهلوا كعد هوو کیا .ردهبنش نتهوو [۱]



Eرخ هرو هللا هرو هیاشاپ ورخ یهعلق هليا ناما  

 هززوا تناتم ینهعاق و اددم هراصح نوردو یدلک ندنرلقح

 ۱ نالا اذه ىلا ,یدتک هلردبا ناسحا هنداماد هدیغلظفاح و یدّسا رومعم

 ۲ ۶ یللا زو .ردنموکح هدنکاخ یغاحنس كسره هرزوا ناچ نامل نوناق

 ۱ اك : یارشال بش . یستد . رداضف في رش هلبتسماب
 وق .ردک اح هلیاوق وق هطوا چوا یماغا یرحیکی هرب یرادرس یرجکم

 - «یشاب رامع« « یساغا جارخ « یساغا بسنحم ۰ یس وط ؛ یساجهبج یلوق
 ندنرازاغوب هفیرو هلا تیک زوب چواو هلبراهتقرف یساغا نادوق «یرادجاب

 e ,ردقلنادوف ردق ىلاع ردا تراغو بم ی رلهعلق هلىتسق هدنرلسال و هوان

 .ردیساغا هع-اق یراقوب یرب «یرادزد هعلق یغاشا یرب :راو رادزد ییا

 یرلاغا هعلف یحاص عو قارابو قاحنس ددع ییا یعرکیو «ینارشاو نابعا

 یجوط یلاکوک و راصح بغ و لوص و عاص هده لف ییا هله .ردراو

 حالسرپ ددع زوب زوقط كيب هلبرالوق وبق هلج یرالوق نايل « یرابجهبجو
 یم4لح 6دراتکس تاورخو قانشو ودر ییلخ کا داو ی راد زاغ

 «یوجوک < رارزک قال یراردلاب بوکباوئا قجاراطی کی او ما یلرتازح

Aچیلق دروکالپ قاح لاناح هدنرالب .رباللوف حالس  راتآ  
 ندرلهفوح ناولا و یراکلب ریعاب E سف ینصرف هدنرل-ثاب

 هتک نالوا هدنراوشراق هلب راهنقرف ابرثکا . راو راسال « یلشپ » همرک
 هبلبحح «یترلبیق هرولف كنهناسا ینسهر زج هلو « یرابلغاط هرق و

 هسور هدنسوشراق هوون هعاق هلردیا تراف بولآ م مانع لام هقس هقاب ی راهواب

 یک ینارشا و نایعا . رلریلآ راکش بودیا ا هليا قیرط رب ین
 راک ؛یحاص راقو و عقو راراراص یدم راتسد هنیراشاب بواوا یلماشوق
 1 راقاب ناح بولک هرهش و هد نشد هحیهاک تو ایذا هدد روما و

 لیم یلآ هنفرط سودول یزاغو هوونوب .ردنیتم كب هعلق هدهس. انآ رلهلک

 لیم دہرا قرش هلا لامش بناح هدنجما یزفروک كيدنو دد
 زاریوب كنءوون .ردیسهعاق روطق كکیدنو یا هکردراو اهد زاغو رب



 for ین هعلق هوو

NIE DSI KeIENIERSIENSDE --و9 و9 ورک )و9 )وگو  NIEیک  eKیک  KDEیک  RIE۱۵۲ یک ۱و  

 تیا هدنوروب ینیدشبراق هبابرد كره هوترن بولوا عاشم هلکاخ هلبغ
 یعاوقهمو ردفا وقف ید یلوط كندودح هدایرد بل ندراکشا یدودح

 . ردزسک ۱ و ردق ثعاس جوا هاک + تعاسرب ہاکی ضرع ۰ ردرب تعاس رشاد

 یسلاهاو رومعم تاغ هدهسیا ردق نمهیحان رب مزب قجثا یدودح هلج
 فلفل یناوهو بآ هدا ملقا ۰ راو یمارق هراپ (+۰0) ۰ ردلوغشم

 یک را « رجلا , نوتیز . یورس, ځو روط . نويل بولوا روہشم یرلازوکو
 راس و مدنک نالوا مراول مزلا اما. رولوا لصاح یعاونا كنوک انوک تارم

 لاش ۰ ردرپ ناتنکنس ارز . رولوا لصاح هرزوا تلق یلالغو یتالوصحم
 ندکسره یلالغ هلکمیا هطاحا یناحنسس كسره هلج یرغ «یفرط قرشو
 هلیراهثا یدنک ندنرایدكسره مزب هدناخ ناملس ٌهماندهع نلیربو یتخ .ردک

 طخ نالوا هدنرللا هبا هناو اما ۰ ردنوناق یرالآ یادهب هلک كم قرق

 ناتسکنرف عیج بولا لالغ هلک كيب زوب هچ هنس رم هجنجوم رافرش
 . .رارونوروک ندقحتروصو رر و لالغ هکیدنویصاع نالوا زممصخ مزو

 قاشاط ءرکوصندنوب .ردشلوا بیس رانوب هکمریو هنمشد ینسهعلق هوون مزب
 .كدلک هنسهعلق (هوون) بودنک هداب:د بلو

 ناطلس حتفلاونا ندنلا كيدنو -- .هوون هعلف ناتمدسو ناصح نصح

 لماک .رایدتسا البتسا یارو یمامأت ود كیدنوهس هدعب بودنا حتف ناخ دم

 بوریو هلا ناما یهعلق هدراصح نورد نوک یجندردبودا كنج نوکچوا

 م رس اب قرهیقاب هنیراناما یدنتما نالوا روصح هدب رجا هرکه هملق نمشد
 ناطلس هعقوو هدنحرات (۲۹٩)هدعب .راب دلبا رسا ینسهعاق هوون بونلبالتق

 هحنل وا یرلش رش عومسم كنرلترضح نارفغلاو همجحرلاهللع ناخ ناماس

 ییا مور هلح ییاشاب ورسخ نالوا فرصتم هنتلاا یبا مور نآ لوا نامه
 هطوا قرق و زع لاب الوا بودبا رادرس هرزوا هوون ةع-اق هلیرکسع ین

 هليا رکسءكيب یللا هل «یحوط هطوا نوا « یهبج هطوا نوا ۰ یرحیکت
 اشاپ ندلاربخ هجوق هلا نواه یاعانود ید ندارد بودیک هرزوا هوون
 یجاج وا .رابدر وچ رادام اراد یهوونقرهلواتخادنا رکآ هنناعلهوون علق



toیس همانتحاس یلجایلوا  

 «رلناسحا و ماعا  ندنناب كيدنو هرکوص ندکدلبا اشا یرهش وب

 فدک ین-هعاق ءوونبولآ راقبفر طاطاوصیلکفوت ددع زوب «یرلدغاک هتنناب

 یسحلباكیدنو هدزمکیدتبا هارمزع هلبرادهنیزخ یماغا یرحیکب هوون کما

 ریقح وب .رایدتک ندوب یسهلف هنالصا هفرط اشاپ بارهس هلیهاشداپ هنيزخ
 هلا رللوو بعصو ناتسکنس هاکو هلا ارد بل هاک هقرش هاک ندنسهعلق كیدنو

 كراج انعو خر تعاس (ه) هرجا یسارق كيدنو ناداي و رومع» تیاف
 .كدلک هنسهعاق (هع ربم)

 اق ناب رب هدایرد بل . ردیسهعلق كيدنو یخدوب  .یسهعاق هچنریم
 ندهدعب هفاسمهلح سرب هکردانعر هماقرب ناتمو انس كنس لکشلاسدس هرزوا
 | جر, عیج كلوب نکل ؛مدمرک هجا اما . یدرویلوا نايا یک وغوق ضابب

 راقاکاحو یراهبق رتسانم رافدنخو هتسارا هلا راپوط زعلاب یراندب نادندو
 ید كنوب .یدبا رویعوروک رونم ردق وا یشوراو هرشط . ردهتساریب هلا

 چوا «یسوق ددع چوا بولوا هعلقشاط یلقدنخ تاق نلاب یفارطاو بناوج

 لوا یرازاب و یشراج . رابدلبا لقا نمراقیفر ۰ شمراو یسهاخ ددع كسب
 راتاو راشیا هداروا بودا ناکد ی وا یدنک سکه ۰شعالکد نب نم ردف

 هلباقلوا هدریرب لصاحیو یر وخآ شاط .ردهدنمکح كابشاب هعلقوت .شعا

 نداروب . رایدزاب هلوا ندقلج او یدلاق زسعو زستوا زعرلتآ هحیکرب
 .لداک هنسهبصق (هنح) بوشآ هدتعاس(ع) یرلابق هنفرط قرش هن بوقلاق

 ترک كکيدنو هر ود هدنرانک یسارد فدک ی ه یسابصق هح

 هاب « ناتسلکو لک ایارس یفارطا . ردهصقرب یلوا اش ریکراک (۱۳۰۰)

 هنسهعلق (بوراکبح) هرجا ناتسکنس هنب هقرش تمس نداروب . ردناتسوبو

 هلوح وک هرزوا اقر هدرابد بل . ردسهعاف كسرلناب كبدن و هدو . كدلک

 یدراتا نوبلاق ردق یللا قرق هدنمظع نامل .كلدمرک هنج اما ردهملق ناتمو

 « هللا لزوک » هجشراناسل . كدلك هنسهیرق (هیلغوب) بودیا روبع یهملقوب
 هر ود هداروب .ردهبرق نو رومعمر هدهرق دیعب لیمر ندایرد ,ردکع د

 علق هدنرانک هوترت رهنات هرغ بناح حوارب بولوا ما یدودح كکیدنو
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 نوا و زرت یک و لدک دنور واتم تاما ندا رود ی

 چا نوا توک یرب ندرلنآ واو یو ك قرق هسلوا یر ندکب کا

 ځد یرلکپ هرشط ددع زوب چوا هسلوا یرب كکب قرف .رولوا لخاد هکب

 هدنیشا قرق كیر نه اما . ریش, راق هرلقرق و یدمتسم ر كرا راو

 یرلتداع و نی ۰ نمهدیا قاحتلا ءرلکب ییا نوا هحالوا رابع بحاص

 هدادرارق هدنرار كب کیا نوا و لصاما . ردهلو یر ندنرلهدد ات "

 یرلبوتکم كناغا هاربا یسادختک مظعاردصو یرایهاشداپ سا هجنلوا
 لاح كکپ ادختک و كمظعاردص و لربقح بوقلاق هغاآ راكب هل هحنربو
 تئارق یرلیهاشداپ سا بوراقیچ یرلهقباش هنب نکردیا لاؤس ییرارطاخو
 زد رضاح زمحلیاو هسزخ ردکهاشدا صا» هحنلوا مولعم یاد ران دانا

 دم بارهس یراحاوم كرودناب یاکنفوت كم جوا هرزوا یهاشداب نامرف

 راعد رخ همظعاردص و هاشداب همد «زر و هب اشا ییاعصم یاحاریو اشا

 ریسا ینمرانایتسرخ بوروا یزعوک یراهتقرف یلهوون نکل » و رلیدتا
 هسرانمریو ینمرانوبوق «رارروس یزمراربغی-و یک «نویوق رابه كردبا

 ولتداعس یزلاوحا هلمرلیحلبا نالوا كجهدک هلبا هنزخ یدمش الاح

 رلرهانداشاب دم بارهس هدنلا كربقح . رلیدد هزریر دلم ردبا ظتههاشداپ

 ناه هيد هديا لیصحت یرلنویوق كنيلکیدنو هریود ندیهوون یدبا راو
 ةدابز عم بودنا ظحرفاو یسهلج ELSE یرامد وو صا وا

 یرجیکی هوون .رلیدتبا راهفیظوو تانیمت هدایز ید بورتسوکل اجو نح
 هدمکیدلیا تکم نوک چاف رب ریدلبا تیاعر رفاو هدنرادهتنزخ كنساقا

 هيد «لمدیکهنساغا مظعاردص» هدنسهجنو .رایدلبا راتفایض هربقح رلکب ضمب
 رانا «مدرب ریو راهمرق» شقنمندن راقاغاب ناطلس وبق هدنراکدلک هربسةح وب

 «شاش ؛هفوج یسضعم .یدرار,ر و رانید رش هرکی ینعب هینجرپ هربقح ید

 صلاخو صاخ كاب تباغ یرکس مان (رادید) اما .یدرارر و ناغود كنفوت

 ترضح هدننابربیئروص كنبراناب شاب هدننابرب .ردهجحنا كب بولوا شوموک
 . ساک مهرد ر .یدرودم یا ك .زدروطسم یسع تدالو جرات واسع



 یسهمانتحاس یلجایلوا 40“

 KIERIENIENIET $ ۵ و مم وم) یم یو یو یوم یو یو یو و یو یو یوم یک

 داهسشا فصو هرزوا ییفوام یدابآ مرخ یارس و --. ینارس ناب

 ,ردعنصم هجرک .رولوا عنام هزمهبریرحت تحایس ماود بولوا مالک لیوطت
 یدادش و ربکراک هل تاق ش قحا . ردراط ردلکد هزایک هل بش اما

 یرلهرخ هدایز ندزوبچوا .ردقو یر رادهنخر هدنفرطرب هکردیارسرب انب

 راود یو. اد هناحاول د اما .راو یرلخطم و رالک ریاس ‹ یراهعاق

 زاحماو رحس یرلرب وصت كنطالس راسو یراریوصت كنیرلکب فلس هرزوا

 یرتفد ےرج هلا تغارف ندننایصع مورضرا اشاپ ء قاب تری رم

 كيدنو هربود وب بونلوا نیت هنیدحرس هنسوب هدکدانکچ وفع مٿ هرزوا
 هب هعلق ندناب كرهلک هلا راغلبا بودبشیا ین رار وصت کهدهناخناو د كننارس

 ندنرلجا هدهسرارب رو اضرو تصخر هيد «ناسلک» راه .رتسیانذا هکمریک

 هرکرب ؟قج.راقبچ مک ندهملق ینآ هسرریک هبهعساق بولک : هکر ید ساباپ رب
 ندمورضرا یسودنک ریزو کس هدر ا . یدناباق بورک همورضرا

 یدمش .یدشوا وفع یعرج بولک هلسیغاا یدنک .اکرخا رایدامهراقبج
 «(.راوااب قوچو لهیدزآ ناه .ربلهراقیچ مک ین آ ندعلقوب هسررب هیاروب
 ندمرکههعلق بوریو نوتلآ كيزوب هباشاپ هزابآ یلکیدنو .هلوا عنامهتسمریک

 شقنو تعنص رب هراربوصت نالوا هدیارس و یرب ندنامزوا .رلیدلوا غراف

 اما .زامهلوا رادربخ ندرلر وصت وب مدآ هکد هکرلشم هلا نومتربع نوملقوب

 اشا تبرخ بورتا هتسانانم هسهلا رظن هلا ناعما نالوا رادربخ ندمسر

 نادناخ وب ردق هيهجنقج هرشط ندنمرح ناب بورک هیارس وب ریقح . دنا
 هداد زارق هرزوا هلمکسا رب بوسشالاح هربس هرزوا میاره یعصم
 بولک ندر رب رلکب کا نوا هرشط ندنسوفر كن هناخحاو دوب و دعل .مدلوا

 لرءهرب و مالس هربقح بولا یترابنوطالفا هاش هسرالا هدنرلکد روک یربقح
 هدننکش ردبا میظسعت بوقلاق هغارآ ندنرزوا هلمکسا یخد ریقح .رلیدروط
 ردصت الصا هدنرلارآ اما ءرایدلوا هدادرارق هبهلمکسا رر هدرلنآ . مدلوا

 نواو .رلدروطوا تولواهقلح رادام اراد هدیسکبانوا .یدقو یساوعد

 كب هل زب هديب بودبا تموکح و مکح هرزوا سأر رب یرب یه كکب
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 یمهعبطم مادقا - ۲۵ همروف : دلج یجتتلا

 ۹ كب دنو هربوذ

 هکردراتروص .شلوا قرغ ه«رهاوجو رافارزو بش « اسد انآ میم هدنناب

 اما .راو تمیقیذ نهاوج رکد یمهنیزخ رصم شب هدنرارزوا كنسککيا
  یروب هدنتسواهلق ور هدنشابهبا همام ءایس یک س ایاب یلاثع كن اسعترضح هشتالب

 رب كذک انا :r هرو برز رغ را ردوا ےک فا یتراوسیک یکر ون

 ردب دل ۳2 عیه هرزوا یان « وارف یام » هدنشاب تبوروط وا هرر وا

 یرافانرمط و راحس-آ ین زد دعزوب هه دنند رک لب نوکانوک ھا وک ۰

 شهلا لا۶ا هلیارلشاطرهاوج غارج بشیرازوکو رلساما طاربق رمشللا «رقرق

 تاکرح هلا راخ رج نوک انوک یک مدآ یدوحو ناه . ردراتروص ا

 ۳ .رولل وب هد کیو

 اما یربلد طخو لاخ نسردبا ریوصتلزوک
 ندرت هاب یا هک دک دوش نوف

 كيب هرک زوب هج هدنراناب كرانوب . ردقطن ی و نا هنب هجومضم

 اسد هج تالو زورونزور ابوک هکشلوا ناغارح .لیدانفو یروفاک عمش

 ین وتلا راسایاب هلمح ندنآ بور دتا روع هرزوا رلناور تخت یروصت یباون
 ءانروس .لبط هدنرادرآ و رایدک هاراملعو رک یلجاخ «یلانیم «یرهاوجو
 دنا رن زف هان ا کرا ںودک ترسام کف قر اا یو
 .لدلبا تاقالم لا ناب نوک یس را .یداماق لاخ ندنامداشو رورس

 تولک هلبا راطاطاوص هج نادوبق متح رب ؛یدلوا حابصلایع هکنوچ

 نکروروتکهناب مد شرب هلبا یالآ ی رادهنس زخیساغا یرحکی هوونو یربقح

 نکرع هلا جوک ندنماحدزا ككرازایو یشراح .یدقبج هزلابقتسا یلاها عیج

 « حسلطا ,یجهقوجیئوج كنم راناکد مدریکندزوک بارس یرازابو یشراج

 .یصاقمموم .یهشبش .یشوجنوب ,یغاج ,یشرقبج «یحدغاک« یجوبوق
 .یدیا شلوا نیز بیترتلالع بولوا فانصا راسو یزرت .باصق «یحربمد

 لها كيب ها .ردزآ یرازایو یشراح هروک هنمظع رهش و ردقو یناتسدب

 عاتم هدنرازاب لردبا ارشوعبب هدهدنرلناکد بوب هلشیا هدنراوا هل فرح

 نیک كرش تیام .ردلکد بیعوب هدراددو .زدراو یرادافو یرازق ناناص

 . كدلک هیارس هديا هديا اشاع یراسیو



 یمهمانتحایس یلجایاوا ۸

 یراطاطاوص ۰ یرلکب « یرانال-غواو تروع ریکو ریغص هلج كرہش
 راردا ناغارچ ینامج بوقاب یرایموم لابددع رشکیا هدنرالا بولوا حاللسرپ
 یرادانو ید زب نکرارک هو هورک ندنکوا هناخ زمغیدل وا کا مزو

 دایرف لصتم كدروک بودیا اشاعوریس ندنراکیلد كراهرجم ناناق هزعززوا

 یرادابرف یک «!یدجاق یدلک ۰ اهیدراو ! اهیدتک « اموق هرب » كرها

 طاطلوص هنیرلوا محو ینمراو مور « یدوم ضعب بولوا هتسویپ هجوا
 هلج ۰ راریدربکس یراقود یغاشا هورک « هورک بوقیجو بوربک رادالج
 هر «:دهداروش هر » بوروا راشاط هر هر كعان وف مرز. یتحو هراوا

 نکرد رداشاع "بیرغ هنونایآ ۰ رلرارا یشرپ قرهرغاب هد « ۱ ردهداروب

 ناصقر هلا راتفر نوک انوکو راقلنامداشو كلنش قلخ هل هرکوص نامزرب
 .رابدالشاب کا دایرف هیید «! سوردنقشپ « سوردنقشپ » و کمد رلاروخ
 كيدنو یمادص «۱ ژروژاپ» بونا رلروطو كنشفو كنفوت كيزوب هت
 لا یالآ یالآ یلاها . قدلوا ربحتم بودبا نظ یدقس « یدقا ییرهش

 :كردبا رال صف ندیواهرو قرهلاح نایرطولو هتمروت ۰ نونغرا . قرهروا

 هليا یرلهرمم نوک انوک هدنرللا رانابهر هجا هرکوص . رایدشیا روبع
 یاپهج یسحار ییاتخ لس و كلنوک هرق « سیلم « ربنع ۰ رایدک
 راناو ر تحت عصر يرلتروع كس ییا نوا هرجا یالآ . ید رطعم,

 عمش هدرخ زواحتم ندکس زو هدنرابالآ كنبراد راقو ناشع زو وا هرزا

 رادایضیماظم رهش بودبا ناغارچ ییرلکررد ی يک یورس هلبایرایروفاک
 ددع يا نوا را و ندشالآ تروعو هدمن . رايد تا روبع كردىا

 رلکب «هرزوا رلت ا نیرو فاکم للطاسب رزردنارز هلسح یراکب كدنو

 دونج هلح هلی راصوصخم ناشوب سالپ باوئا منتمو حالسرپ ید
 لیا هدنماقم یواهر راساپاپ كيب هج هدنراناب نکردبا روبع حالسرپ

 هرژوا ناور بح همص رب بولواناباع ید میظع یالا رب ,رلیدک قره وقوا

 یعا منردو هملشلا زودرزو باقرح هلح شلوا قرع هزردنارز رب

 اسبع ترضح هدنجا كلنیج اهنارکرب هملشیا هبا راجا تمیقیذ رئاس و



 EV كيدو هر ود

 یسایرد زفروک هلج کردراو یسالا "هلقرب راو جوجأم دیس هدنفرط هرق
 یبرابناجهرقو نامل هکراو یرلپوط زی لاب مظع .رولوا ناباټ یک هدنتلآ لا
 هطاحا لم ییا لماک یعرح كنهعلق . را و یراحر ددع (:۷) روروق

 تاقکیا فرط هرق"ادعام ندفرط ارد .یدالوا رسم قمالعدا اما ردا
 شم ند وطه زف راو یراقدنخ اق هسک تار تولوا راو اس

 رشیمرکیو یلهیناتط تاق رچوا یفرط یسهلاوح . ردراو یمهلاوح ندرب
 یفرط برد اما ,دهعاق نلقدنخ رسشالوط تاق تاقو ییراود یبا نوشرآ
 هلاوح .ددراو یرابوط رکو ربغص ددع (۷۰۰) . رد یلراود تاق نیلاب

 بودنا حلص هلا یناععو لارق ید ندشیدلوا یسوفژوق تباف ندنرل
 ردقوا یعرکی ندنسااعر ككراتلود کیدا حلص هن اما « ریو جاو جارخ

 بولوا راهناخ رومعم یلفافوص قجاراط یجثا یسهماق .ریراقیچ یسا جارخ
 ددع (۲۲) هلبا یتادیم رازایو ینادیم تسایس زکلاب .ردقو رب یلاخ الصا

 هعلق جا ابوک هبهماقوب (یرتبسانم كسیه) هلجزا ۰ راو یرانادیم رتسانم
 كنبرلع رپ رپ ادعام ندنوب . ردروتسم هلنوشروق ایارس یرلهقو ردشلوا

 لا مورو لوساتسا هدهورک رب . ردراو یرلاسلک كنسرلناب و كشرا

 یخدو رد شما انس رتسانم رب هدکداک بودنا رارف کیدنوو ندنرلفرط

 . تاق تاق یک یرلوا هطلغ یهدلونناتسا یراوا هل . ردرسلا بجاو

 رواها با ها کنن و .نانافو تسدرک نوک اک توا اس رک راک او
 . :دشملصا راسوقانو كاج یقافوا لیریا كس هح هدنراربدو هدوا نه

 مع «مناق ۰ سایلارضخ « هلوقبت توسا . قلاص یراص « یسهجیک رازاپ
 ندنسادص هسرونلاح راکاحوب یرانوک اراصندبع یراهحیک سولاجاراقو انآ
 مج «یدوم مور یمرا هدرهش . ردا نظ یدلوا یهاظ لاجد مدآ لفاغ

 ۱ . ردقوح تباف كئرف

 فصن نکیا دول باوخ هرجا ربش وب هجیک رب -, امتربع یاشام رب
 بودنک ندزمشاب زملقع هک یدیوف هلغلغو هلولو . یدروتوک مظعرب هدلیللا
 . قالاق هدنربح همد ؟ رتسلا یشامریف یز نمیشد هسفو ؟ هل وا هنوماب | «



 یس همانتحایس ېلچ ایل وا 1

 هناسلع ترضح لیحتا » هرزوا یرامعز . ردراشمتا هجرت هرزوا یناسل

 تام عیج تققح . رردبا رخافت لرهسد « یدنسا هرزوا زعاسل نیتال مان

 و باعا دعاوقو یتلبو حیصف كلا ندنسەنسلا فلتع كناراصن

 یراګ رات كاسلو ۰ رد نەتال مدق ناسل ینطلو فیرظ ردق مج ناسل

 فلات ا یر یتح .رازامزا فالخن الصا:رددمحم هرجا کاموپ

 قوب یمالک طبح رب بودیا عین یخشرانو باتکوا یرلسااپ عیج هسنبا
 هلیرمم كناب کیا نواو هلییأر كنسهلج هسیا قوب یطیرفتو طارفا « هسیا
 جرختسمو قدم تیاغ .روللوا نامرف یساملیصاب كباتک هدعب بونلوا اضما

 ة2 زدراو یسلاها لماک خرومو داصف و حارج ¢ یحاص موج ۴

 هحلص ردق هبیدمش بولوا رامدا شمنیک هرزوا حالصو حلص رانوب
 .ریلک ۍرابجليا كرلنوب مدقمند هج هدنشاب هنسره .ردراشمهمروک شيا ریاغم
 رکا نوعاط نکیا هدتلآ یدانق كنهیلع تلود هاما. ردبا حلص دیدم و
 یراسر .ردیا تیارس ندرلنوب هناتسرفاک تطیشو لیحهلح ندنتل آ لایک

 ینکیدنو یناقو دنوب نالوا زعاج معخ صوصخا ىلع بولوا نیکنز تیاف
 بورتسوک تنکسو عضاوت هسکیهو ریرو هربخذ ندهدرب سپ كرەدىا لالضا

 یخو هریقحوب . ردرامدآ ردم رونلوب رزوا حالصو حلص هلرالارف عيمح

 هنسوب هدهعلق نورد ریدر ونک الف هک هلا یالآ بودنا ارادم

 . رارونلوب نوجا یتاما كر افا فلکمررپ ندنرافرط یرلاشاپ كسیمو
 هزع رزوا بورودنوف هیارسرپ بیرف هرانا هلزمعباوت هل ید یریقحوب

 یزجابورشمو تالوک أم ع بویلیا نابعت یحزوک ینسافا طاطلوصرب
 الصا ىز رالناهدد اما . دا ثکم هد صهناخ 6 رايدر و غلبام الا

 یراوبق هزع رارزوا مزب و كنیرلاغا اشاپ هرکوص ندماشقآ . یدرانمریدزک
 ۱ ِ یدراالراح آ هب حاصو یدراراف.

 < لکشلاسوقم هدایرد بل س . كيدو هریود هماق نيمز لاکشا "

 ینکیدربک نمشد یاپ هبهعلقوب یرب ندنسیناب :ردهرومحم علق بابر, یدادش
 ر دەرک نانو قرش ردشمهمروک هنر الصا ندنفرطر و ردراشمامزاب



Eو زی 3  

 ۶ 4 ۵ یسهعلف تب دن و هر ود

 كيب زوب یرلهرد قلشاط و یرلهرد منهج پراص ههلبف بناح بوقلاق
 یه .كد_اک هنلزئم )ناخ هقشدناب هه رظن ( لرکح تب وعصو هار تقشم

 لهاو نابراکو راجت عج نلک ندهنسوب و كسرهو تداعس هو «ملاقا

 نلک یراتمدخ لها [1] كنناخ هترظن و .راراتاب هدناخ و افلطم تمدخ

 رامدآ ضمب .رارولوا فقاو هنلاوحاو رارسا كنب ره رورودنوق یک و
 یراعروطوا نوک ید او نوک نوا لقاال روروطوا نوک قرق هدارو

 رف یللا یساغا طاطلوص رب هرزوا نی رفاسم نکاس هدارو .ردررقم

 هرهش یعاستم رب شمام روط نوک قرق هداروب یتح . ردنابهدید هلیرکسع
 توروس کرب هنرانکر او هنح وار كعاتموا هسا باح ا امر هک

 هجش رالطاب معز یی .راردیا عیب بوروئوک هرهش یراعاستم ریلینهلکپ تبون
 ۰ شمزمهرک ندعاتموا هرهش نوعاط لا كلوروس کرب هعاتهوا

 ینسرظ بناح كنسهعلق كدنو هریود -- . یلاکشا كنناخ هترظن
 بولوا تاق ددعتم لاشم ناخ هشوکراح دعب هفاسم لیخ ندرپش هدنفرط

 . راو یرلءهطوا طاطاوص « یراروخ او خطمو ۰ یرلهطوا رومعم

  راردبا دس یراوق رلیعون نالوا نابهدید هدهرزوا نیرفاسم هحییک ه
 یرلوا ناصالو هناکنج چاقر هدیراشبط ندارو . رازاجآ هنب رحسلایلع

 یهداروب . ردمیظع ناخرب لکشلاعبع هدرپ قاشاطرب هدرابد بل « ردراو

 لیا یالآ یزب ینوک یحنجوا لزعرفاسم بودبا تباعر هربقح رلیجزوک

 1 هلدتک ء رایدلیا توعد هرهش
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 یسهعلق كىدىو هر ود

 هکراربد « كیدنو یاقودنو » هر « رديا كیدنو هدصرا م.داو

 «كیدنوءر ود » اکو اما .رد یصاع ردا كنح ردلس یم رکب هلا یاعع الاح

 ننال یلبحا باتک . راردموق ولوا نداراصن تلم بولوا میدقكي + رارید

 یمهناخظفح هتنارت [۱]



cیس همانتح ایس یلجایلوا ٤ 

 کهدنسهمبزا بناوج هکردرادلوصح ضرا رب رورسم یقاخیالوط ندنتفاطا
 یارحو :ردووکمرکعود ناسا زو هح ناوارف رانا نداناارح ندرلاف

 «ردراو راهلق هلکف ون و بوط ددع رتوارش هدارفنالوا هدنفارطا كراز هلال

 یسهملق هوون اریز « راردنکاس هدهبحانوب یرایزاغ یسهعلق هوو هل ایرثکا

 . ردقو هبحانو اضق یربغ رب هدارآ بولوا عاشم هلبا كيدنو هربود
 نوک ازا مقح نودا نامرف قاروطوا اشاب دم بارپس هدارح وب

 هنیرهش كيدنو هربود یرابوتکم و یرافیرش صا زمکیدریتک ندمظعاردص
 اش دم بارس . كدتک هتمراقچ یحایا ندکیدنو هلبا هنیزخ كرهروتک

 زوو بولآ راقنفر تک بدّوم « حاسهو كاب ددع یللا ندنمدنقا

 هبونج بناح ندارح تولوا لئان هناسحا كروک رومس رب نوسناآ یللا

 هلرکچ اسنعو جر كيب زود بوشآ یغراغاط ناتسکترف دوو ۶ نا کب
 ثكدنو هرود هدتعاس )٩( قرهلوا شاب رضاح هلا زع رابزاغ هداس هله

 هرود هلیغاحنس كسره . كداک هنلزنم ( یسهلق االصا ) هدندودح یالو

 . ردالاب هاقرب هدنرانک یر انالصا براصو قیضر هدنکاخ كیدنو

 ردا نیرج تعاس (۱۲) قرهقآ هنفززط یطاب بولک ندنراغاط (هکلب) رهن وب
 رهن وب . رولوا باغ یک بادرک هدنبدالاب هوکرب هدنسهیخان ( وووا پوي )
 نصح رب هدزوا رهن وب یرسج ؛الصا و اما .روللوا روبع هللا راک اشاد

 ؛ یراراصح (۲۷۵) یرادرذ .ردشا انب اشا ورسخ یزاغ هکردهلقو یوق
 .ددراوتسا اقرب هدامآ هليا یراکفوت تاقشوم .یرلب وط یهاش ,یسهناخهبج

 اعاد هلستارف ددع یللا یماغا فاکهرپ كنرزو هنسو زورو بش هدهلقوب

 ندنرلرجابروج یسهعلق هوون اغارب ندنفرط یساشاپ كسره و رولوا نکاس

 ندکیدنو هلو ناک ندنیارس هنسوب عیج بوروتوا لاسو هام هدهلقوب اغارب
 ندنرکراب روموکو شورغ ررب ندرلکو عیحو ندنقلخ نابراک ندیک بولک

 نامصال رفت رشالا یرلنادوق كدنو ررب هدنشاب یا ره .رارولآ جاب مددرپ

 ناو باسح قومك نالا ندناکدنورو ۰ هدتشآ هدرسح وب هلا

 ندلق وب هدعب . رلریریدلسب هنیرانایو لارق یدنک و هنیریزو هنسوب بودا
۳۹ 



 E كيدو هر ود

 یسهلسج اریز رارزک یک یرادنول رئازج قالبیج یرلربدلابو هطاربو سف
 یسهلج راریشهلب وس هجنیتالو هقانش وب هنب اما ۰ ردرلیجهقرف و ېی
 بولوپ هدنود یناشاب دم بارس ادخدج .ردرلزاغ زماس یدوسو 2

 یهاشداب ناوید هدزمغیدلوا فرشم قرهربعاح هس روضح هلا یالایزب

 :هژبنف بوید « كمهاشداب نامرف » هدقدلوا تئارق رلنهاشداب صا بولوا

 ردق ناهج هننیدلوا رومأم هنسهظفاح یسهعلق ررطق بولوا صالخ ندنرفس
 كب رک ار بوریدک هرخاف تملخ رز ردنارزرب هرتحو کا طخ

 قرءهروق یعمام رتجو غاطوا نآ لوا بودبا ناسحا شور هسک رب و قآ
 یغانوق نآلوا بوریو قانوقینسهناخ یبیالآ هریقح .یدراقبج ی رلغوط

 اجار رحسلا لعو یدردنوک نخ يركب هلبا مالغ نامصال كنرف رب

 هلبا رلیهاشداپ سا قرهلوا اخر فصا ناوید هنی بواک ید اشاپ یناعصم
 بونلواتئارقیرهمانتم لنمدنفا ادخینک مهاراو یراب وتکم همظعاردص

 ندنسه رخ كيدو هرودو یدلوا یعولعم ید كناشاب ینطصم یلاحارب

 یشاب رودناب اشاپ ییاعصم .هدیکس زادنا كنفوت كس چوا هرزوا كملپريو

 هربقح بودا صقر بوک ندةیدلوا صالخ ندنرفس هارو ندنکیدلدناناست

 غز راباحر و یزات ۳ بلکر, و یمالغ كنرف رب تآ رب هسیک رب یندوا

 . یدلبا ناسحا

 ا

 زمکیدتیک هشالو كدو هربود

 هبونج بناح بوقلاق ندنیول هبصت الوا بونااج راتاحر ریفت یا

 هداروب .كلدلکهنسهبحان (رب؛وب ول)هدتعاس (۷) ب وشآ قلغاط هم و كلزود هڪ

 هدننارمس كتساد وق هعلق بودناتکم هد راهمبخ هلن رکسع اشایدمش بارس هلج

 هفایضلادعب ؛زاملوا فصو هکردشما همیظع تفایض رب نادورق هناشاپ بارم
 هغاطوا ندنآ بوریو اباده هریقحو هاشاب یناعصم یلاحارب و هیاشاب بارهس

 كنساوهو رومعم هلراهبرق یلهحگابوغاب «یینحو رياج «یلارح هبحانوب .كدلک



 یمهمانتحابس یلج ابل وا ۲

 هلح كسناوح و .رنود هلا یوص یسهرد لود اک نوا كن ه.صف

 یسهرد لود یسهسکا كرېش .ربشیراق هنس وص اتنرات بوق | هغ باج یراها

 اما راریشهلبوس هخانشوب بوبیک قیراص ضایب و قابلاق یتاخ . ردیرلغاط "
 ندزامراو هرمشو رمقح یتح .ردرابزاغ لوّلا قداصو تسود تبع تاغ

 تما قوچ رب ندرهش و بولک یرفاک روطوت ردق كيب شب لوا نوک رب

 راشفاب اجناج یراوا ضم, بولآ ًابصغ یهرینک لاوما و ًاریسا ید
 هبه رشط ندهلق هلا ادخدم ت ی دک نما ناباف هدر هلف ضع

 نانلآ ندرهش وب ادخ دمه . رلبدرودنوق هیهلق رب هل هدیزب و رلیدقیچ
 هروطوق هلیراکش كانمشد بوشود اشاب دم . باره هیرادرآ كرارسسا

 ینیدراتروق مئانغ لام ردقوبو ربسا ردق زوب چوا بوشبتب هداننا یکج ہیک

 رازب هجیکوا اما . یدلک ةنیرپ لس یرلناج كرلبل هل وطصوا .بولک یربخ
 یللا نربتک یزب حابصلایلع رهیمهروک تحارو باوخ الصا قرهلوا نا
 یرلتک رف قرق یخد ندرهش وب بویامریو ینوق ینمرلقیفر تیکی رفت
 ههلق بناج بوشآ رللوی كانرطخ و فوخو راشاسو راغاط بولا قیفر
 . كدلک هنسهبصق (نیول) بودیک تعاس (۸) كردکچ انع

 ها (۱۵۰) ردقلاداویوو هدنغاحنس كسره هدوب -- .یسهبصق نابول

 بیقن اما راو یستح یرادرس یرجیکب «یرب ادختک ءاس .رداضق فرش

 یرهش .قوح كب یرلهدازریم و راکو نابعا . قوی یءهراس و فارشالا

 ددع زوب کیاو هلحم کیا یلجابو غاب هرجا یداو یللوصحم رازنج عساورب
 روتسسم هلبا یشاط ناغایاق ایارس یل یاب و یلغاب انب ریکراک یناقوفو ینا تحت
 هنادر هدنرب یه .راو یرلکیلد لاغزام لاثمهعلق هدنرب نهو ردرابارس رومع,و

 ناخ ناّمع ناطلس الوا ردبارحم يا . ردررقم قهلوب یراجرب یک هلو

 رب .ردرومعمو بوم تباغ نیهاح اغا ییعصم نالوا یساغا رازق كسزاغ
 ماح ر هک يا تک ر هسردم رب .ردگناغا دحا جالا کراو یدحیسم

 . ردراو یرلناکد رفتمو دفم ددع نوا ربک ناخ فلک« ر اوه شوخ

 :یزهرق هدنراشاب بوک یسهسدلا ییهون ردیلوق یبهعطق هون یدلاها



 ۶ ۱ یرا هبصق هل وطصاو لود

 (اراد) بونا یغاشآ شوقوو قدشآ یغاط (ارباد ) هكراکح دنادشو

 لوجوک رب . رد رب كلتعاس ررب یضرعو لوط كناضف وب .كدلك هنسهمرق

 رومع» یلهجابو غاب ۰ یلوتروا یشاط ناغاسیق هلج یلهناخ شبنوا هدقجارح
 .ردیوک ناملسم رب رولآ مدآ یللا قجثآ ءراو یمءاج كوچوک رب .ردرلوا
 كنسارح اراد و ندنآ . راراتاب هدراغاط هک ېه ندقوخ نمشد اما

 .دلدلک هنسهبصق (لود) بودنک تعاس (۳) هنفرط برغ یغاشآ

 «یلعماج نیریشرب و یلهچتابو یلغابدنجنهردرپ سید هبصق(لودهرپ) لود
 نیربشر یل اکد شب نوا «یلناخرب «یلمامح هلوحوکرب «یلهیکترب یلدجسمییا

 كنج مدقم ندزب هدارو هلبا رابلقوقصوا اما . شعا انعر ٌهبصق اس ریکراک

 بعصو مرلغاط زونه یقاخ هلح بولوا ريا دم تما هح بولوا مظع
 ويم نالوا هدنرلهگاب و غاب نوحیقح ادخ . یدیا شعا رارف هرالب

 هدبصق وب هکمدروک ریقح .یراراناب هدر بولوا لامی و لاعاپ یرارادنآ
 ندیم لود براق ا ناز و یا

 فرط غاص كنهردوب بودیک هرجا یسهدد لود یناشآ شاب هرغ بناج
 غاص یرلبحاص « ردراغاب یفاص هلعلوا راراب یلفارپوع رب كلتعاس چوا

 ضرا هلس شا راف کا هدنراوح هردو .ردرلزحاع ندالا یی رالوصح هدهسنا

 یعوزوا ءردهدنسهرد لود و یراغاب هله كس هبضق ناسهون .ردقو هملاخ

 « ربلک هقوا شا امو: ترد یعوزوا مقلاص ر یخ .ردروشم هدفرط سه

 (۳) یهردو .شمررب راقح بارش ندنسهرمش . ددراوکشوخ و رادهح ار

 . كدلک هنسهبصق ( هطوطصوا ) بودا روع هدتعاس

 .رداضق «ردنغلاداووو اشا هدنغاحنس كسه -- ,یسههصق هطواعصوا

 یاخرب .یمامح كوچ وکر, ,یدجسم چوا ؛یاحرب .ردرلابقیسهعبرا بناوج
 یرلوا یلوص « یلغاب و هجاب «یلوتروا ناغالق ردق (۲۸۰) یناکد ددع (۲۰)

 بولوا انب ریکراک ندفوخ نمشد یرلوا هلم. ردقجهبصق رب لزوک راو
 تیمءهرک هدراراید وب ًاتاذ .ردراو یرلهلق یلونق ربمد هشوکراج هدنرلیسضمب
 هلغلواعقاو هدنزغآ (اواغهر)یسهرد لود .ردرطان ه غال یراوا .ردردان



fیمهمانتحایس یلچایلوا  

 هللا تردق تولوا عساو تاغ یهارهش كن یرازاب و وشراح نکل .ردقوب

 قلرط هلو هدرهشر چیه هکردمربدلاقرب یادخ شمنشود ندنشاط هدرخ

 لوسر عرش ۀمکح هلبا مرا غاب رب هرجا یشراج وب و ردشمهلوروک ماع

 . راو ینسم

 یساوهوبآ و هرزوا لادتعا بونالوا هرزوا ترفو اتشتدش هدرمشو

 قیراص هن بودیاتالک هغانشوب یملج «ردراو یرالزوکندنغیدلوا فیطل
 .راردیا كنج هلب راقوقصوا روطقو هقشول ,هرومرپ رابرهو راربک قاملاقو
 ردرد هدر زس هدنسهعرا باوج كرهش نکا هدر شوب رقح یتح

 هسیکره هدنربره بوباب راکشوکربارب هلناممآ جوا هرزوا یرلکرید یک ددع
 تسارحو ظفح یرهش بو هک تبون راکت زادنا كنفوت ددع رشتلآ

 تراغ یلسهو رهش نمشد ددع زو چوا ندغاط هجک لوا نک رلردما

 یک تشل ناراب ینوشروق هنمشد ندزلهناخ لووارق روک ذم هدکدلک کما
 سیا ید یددع شب قرف بولوا دم نشد ددع چوا رجا .رایدری دعاي

 رارف هتيراسوحام راد رساخو تئاخ یرافویسلا ةّش قرلوا ريز دن

 . رایدتا
 بولا قیفر هدایو یلتآ ددع یللا هن ندرهشوب ریقح حابصلایلع هدمب

 یغاجوا هداز بلو یراکدتفچ رومعم هدول بناج هرجا یسارح نی. هون
 برا «لود بوز » .قدراو هنس هب رو ( لود بوز ) هدتعاس )۳( بوک ید

 ی هناخ یه .ردی وکعساورب لوا زو هدن ضا دننرد ددع ترد .ردکع د نوک"

 ارز ءراردبا كنج هلرابلروطق هحنکرهو نوکه .راو یسلق رکراک هنادرر

 هدوک وب هجک لوا ردراو ناکس تک زو شب ندنفرط .هاشداپ هدنوب
 هبارخ اجلا . شعا دسنک رومعمر, امدقم ینوک لودنوزوب نکل . قدنا

 ندرلاتف زادنا كنفوت ید ندنو .ردسوک ناماسم یلعماح رب شوط زوی

 هدایب یخد رازب نکردیک تعاس )٩( بونیغرص هیادخ نمهلج قرهلآ راقفر
 كز رلهمربح مزب و یرالعن هدن راقابآ ءلزع رات آ هدرللب هل رلغاط و نات زاوا

 مالا انوک كس زون بولوا لاج یو باتین هدا ید زا بوباملاق یراناباط
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 ۶:۳۹ نیسهو نیمز لاکشا
 KDE DIED یو KDE ۱ی9ک یوگا نوک نوک نیو یو 94

 عیسوت یخد یمماج كردبا انب یک ددعکیا بولد یراوید کءدنفرط غاص
 راهب# ناواط یراکلح هنر رلهف هنن كلذک هرزوا یسهفص هرشط و شعا

 رارنح رب یعرحو شلوا شقنم یک نیج ةساک انوک رب یر یه بوک هک شا

 رومالخا و یورس بولوا نيز هلبا راجشا نوک انوک و یلضوح یسهنروا
 اراد ینارطا مرحو ردا رطعم یراغامد كتعاج یسهحار كنراجاغآ

 ردلکد علص« و نوزوم ردق لوا ۍسهرانم اما . ردنم هلا را مرج رادام

 یشراج ندنآ .ردمنصمتیاغ ینبطل "یسرک «ینبنم لفحم .یربنمو بارح اما

 یسوبق هلق هکرد قبتع عماج یلوتروا نوشروق هداس ( یاج اغایلو ) هرجا
 : ردوب یحرات هرزوا

 دهازوا ییماح و یدلیق ان" هکنوج یخ بحاص وا اغا یلو
 دجاسلاراد ماقم لوش ردولوا نیدصف خم راب بود ران دیشپا

۹۲۱ 
 یرلند و١ رهش هلمح .راو یب هلق تعا ر هرزوا یموش مرح كعماح نم

 یضاف نانس ,راردیا توالت ید كلاب هدهسح تاقوا بودیالمع هلتعاسو

 ؛ردددع (۸) یرادحسمموم .ردقیتع عماحینوشروف ید ییءاج كنیدنفا

 لیصحتتاراد کهدنفارطا كنمرح یلودزبابناطلس یرب ردهسردمییا یسه

 تدحاراد ددع رب هحالوا . ردسهسردم ییءاح اغا لو یر . ردربتعم

 نالعلس ملظع ربخ ییا وب . راو ناظفاح ءارقلاراد هدددع رب .۰ یربمغس
 كوس یە ءان زور هدنډ د نایدرت هدنفررط لوص كنمرح ییهاح لو دیزاب

 نوشروفر .ردندنتانسح وتاربخ كنسدنفا ىلع م وح ص یردار كنسدنفامهاربا

 یصوصخ هلو هدکسیه رابدوب هکردتثیدحو ءارقلاراد ییهمیظع ق یلوتروا

 ددع رب . راو یالفط بتکم ددع )٩( . ردقو ثیدطاراد و ارقلاراد

 هک ددع (۳) . ردساربخ تناخ دی زی 6 ردناسرغ و ناربقف ماعط ال اراد

 اب نیتم تیاغ هدنسوشراق یروشآ قاقوص كنعماح كب یلو ۰ یناشیورد

 كنلغوا كيیلو یيحاصماج تاریا بحاص هکردراو ینعل ماحرب «یناخرپ
 یناتسدب .ردراو یراناکد ردق (۸۰) ۰ ردفقو هنعماح كنساباب هکردیناربخ



 هدزعرلتآ بولوب ناج هزات هدزمکیدلک هنرپ یراج یرارهن و ییهفوکشا

 شوقوی بودیک تعاس (۷) لماک هداروب . یدنالراووب هرچا رلهفوکش
 (۳) هداضفوا بولوب ینادواح تابح قدصاب مدق هنسارح ناسهون یناشآ

 ۱ .كدلک هريش ٌةطیر (نیسهون ) كردیک ید تعاس
 وا «یماخافا ااه ر هدزپشوپ ےک .یبانمق ناتو
 .راو نوک هراب (۷۰) بولوا اضق هلیسهماب ( ۰۰ ) :ردساداویوو ا

 «یرادجاب ؛یستحم «یفارشالا بيق « یرادرس یرجیکب «یرب ادختکه اس

 نابعا یسادختک رهش «یسافا نابسکس نیهلکب رہش یب رودناپ «یساغا جارخ
 رادرتفد هج وق بولوا تمه تارا و اکذا ناک رهشوب . ردزاو یاربشاو

 یعیددارو یدنفا مهارا یسجهحمانزور كناخدا م ناطلس «اشابییاعصم

 اشاب یضنسح یئادنرقو اشا اص یړزو ناخ مهارباو ماظءاردص « یدنفا

 اهدو اشاپ میهاربا رادهنبزخ یسادختک اشاپاص ءاغا راقفلاوذ یشادنرق هلبا

 ردرلشلوا لصاح ندنرهش ناسهونوب تسایسو راک لهاو الکوو ارزو هج
 ۱ . ردع دق رهش

 ردشلوا عقاو هدنتیاهن كمیظع یارحرب  .نیسهون رهش نیمز لاکشا
 كنار .رددسب ندغاز هقرش بناح ردق تعاس فصن نیسهون یاضف وب اما

 نزم هلرلکلتفحو هللا ارق رادلوص# .ردتعاسشب یلوط ردنعاسچوا یضع

 رازن و عساوو زودر هدننماد كنغاط ناسهون ینع باح كنارح شالوا

 (۱۵۰۰) یسهلج ردیسهم نایتسرخ یسکیا رده یتا یسلج . ردهدرب
 نویعو یلهجتابو غاب هلمج هکردرلرومعم نادناخ انب ریکراکروتسم هلیشاط ناغابق
 ۱ . . ردانعر تویب نیزمو فلکم یللوح عساو یی ءاج

 دیزباب ناطاس ) نم و فلکم هل زا اما ردبارح (۱۱) س .یراعماح

 راع مو رازنخ هریسمو حرفمرو هدسد راب رب . ردعدق دصم ( ییاح یو

 هدنحرات (۱5۸۰) نکل .ردروتسم هلا صاخ صاصر یاس رانا عیه هدرب

 زرطرب ییماج نوری و نوردنا اددح بوزوب یتقبتع زرط كعماجوب یسیلوتم
 هلربنم بودا ناواط یراک نوملقوب شقن هناخدشر بودا ارجا هدرخآ



 TV یس هبصق قولوا

 هن هلحت بوس رلماعط رضحام كرهسا ندرلنآ .كدلکهرب یراقدلوا نوفدم

 هنغاحوا فلاش هداز کنج نانلوب هدنابح نالا كردیک هلح و كد هراتآ

 نادناخرب ؛لاثم هعلقیسهناتسا هدازینج .راربد یسبحان روغاز هلحموب .ءلدلک

 کیا .رالک ؛خبطم «ماح یرلهناخناوید .یرلهرخ ردق زوب چوا هکردمیظع

 هنیرانادماخ یارس هلیوب هدرابد وب ۰ ردنرزع هليا لبطصا رولا تا كيب
 تآ نالبحکرب هریقح هداروب كب متسر هداز کنج .رونلوا ریست « قاجوا»

 ندکب متسر حابصلایلع .قدلاق رفاسم هحیکرب هدناخشامه» وب بودبا ناسحا

 بوکیراقاشاط اجحماج هلبا لوی راشیا تآ بول راقیفر ییحالس هدع یللا
 راز رب ؛ردیللاداویوو یغاحنس كسره هدوب . كدلک هنسهبصق (هسجیاب)
 ضایب یفارطا و بناوج «یلناخ لمکم « یلحناب و غاب « یلوا زوی کیا هدرب
 قرهیالتا رلقل اق هدتعاس (ه) بولا راقفر نداروب ۰ ردهصقر یقلشاط

 هنف رطیطاب ندیجدودب هيرقو ندنشابلزنم وصوب .لدک هبارلتآ یوص (هون)
 «لتهجوپ راطصوم .بوشل رب هلماحاتنرانندآ .ردیکر دقهنس هصق قولوا قرهفآ
 ندرب مرکب بولوا لاثم ابرد هدنتلآ یسهعلق نرون «رارغوا هنیراهعلق هلبغ

 هبوصوب رلکنرف .راقآ هنلباقم یسهریزج هیلوپ كنهينابساو هنیزفروک كيدنو
 په راوص ندا نایرج ندنهرد قولوا ندنسالباب ورهزب .رار د (اوتر)

 (۵) بوک هللا رلتآ هدیره اتنرانوب ۰ رازولوا یقالم هشیوص اوترن وب
 . كدلك هن( یسهصف قولوا) هلردک تعاس

 یسهعلق قولیارب دن راک ی اتوط هدننلابا ندوب ی-هبصق قولوا

 كسه .ردارخ هرجا رلغاط یسهعاق . ردیقول وا هند هدوب ردراو

 . ردقوب ینابعا یرادرس یرحیکی یرب ادخیتک . ردشااداویوو كغاحنم

 رس هکر او ییهاج رب كکب دم یلاوقوت شش ردهلحم چوا یسهلسج
 ۳ لوح وک , راو اخ زکر اک رب یدحسم یا ۰ ردکلام هب هرانمرت

 نوتب .راو یرلزکجوا یلوتروا ناغاباق ردق ددع (۱۵۰),یفجئاکد شب
 بول ا: قفز هدیزکددغ یللا هدنداروب. :ردشعا بارخ نمشد یفارطا

 راز الباب قرهشآ هلکلجوک یدالباب هنب روم ی هدنسهسکا هبصق



 یسهمانتحایس يلچايلوا ۹
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 زر ا یا دف یکاسو نایعا نانو یر ادختک .ودلیق
 یار, ,یسهکترب ,یدجسهر, ییماحر, .ردرلوا یلوتروا ناغایق شب شم
 نیرد ره هدارو امدقم .راو یراغاب باسحیو « یناکد نوا «یفاخ رب

 بوشآ رلاسو رلغاطیلااق قرهقلاق ندارو .شمراو یر, وک بشخرب هرزوا
 ج وا هدنرانک یوص هس رشد هه دلک هن ( ی رف لوورود ) هدنعاس (۷)

 ینلابالا ناقیچ ندر هداروب . ردیوک لمکم یاب و غاب ۰ یلناخ زوب
 تعاس (۵) ندارو .راقآ هنرد كرهلک ندنراغاط روغاژ هدوص .ردرومشم

 یلغوا كسره هدنرصع حتفااوبا یاروب . هلداک هنقیتع ٌدماق (چالپ) بودیک
 ؛ناقای كب ههجوف .ردقلاداویوو هدنلخاد كسه هن بودبا حتف اشاپ دمحا

 ارقف یوتروا ناغاباق زو یا .یسهلسح کیا . ردناتکنس و براص ینمز

 بوش هلهنهک هلبامایا روع .ردروسریانعر هرزوا هتشبیلاعر یسهماف.راویرلوا
 لها بودیا میهرتو ريمست ندنرلام یدنک یهملق یسیلاها تالو لغلق
 زسەفولع ء یرازدر یاورپ راردبا هظفاحم هدهعاف نورد یرالامو لابعو

 كنهعلق ارز «رلرلکب تبون هسد هللا هللا ردق هحا ص . راو لوق یعرکب

 شبو هل الغ ددع یدب ردق هحاص ید ریقحوب . ردهدنرانیقاب كپ روطق
 ندهعلق .ردر یلهرطاخو فوخحم تباغ « مدلکب تبون هلم ادخ همشاناب ددع

 راو اج لوحوکرب یناخ ر یماح كوجوک ر هدشوراو ید هرد یغناشآ

 ۳ رقم نا کرک هلق بوک ندرس شاما یهدنکوا كا

 هیصقوب ندنآ .هلدنیک كرەبب یرلقاابالا شمشب هلیغاب هرت هحیک لوا .راو
 تاورخ حالتریددعیللا هربقحهحنیج وم رلیهاشداپ نما قهدزع رالا یرلیزاغ

 انعو جر كيب زوپ هلردک تعاس (4) ه رغ باح بور و قیر یرلتکس

 قرەلوب یرارب وصو كنمشد توا هلتمااس یغاط جم ادخدمح .كدكج

 هرورضااب درک هراغاط پراص هنب بولآ یترامارحا هلقورو قیراج «كمنا
 )٤( بولوا نایمرد نماد هدلاح رب الا بوثیا ندرلتا هدمرامادخو ریقح
 یلحافآ براص رب مان ( یامروا 1 ندنآ كرهوروب هداس تعاس

 كنیدادجا تابآ كموح م اشاپیلع كویب هداز کنج هدربرب رازن بوقیچ



to هجو 

DDI 

 هجارف ن.هقوج هایس و ندز هل یلربنچ ضایب «یلشاب یصی یرانیداق
 راکز هرو انس تباغ یرازبق .رارزکروتسم هدنسهجرد هیودع هعبار بوسک

 ردراشمهلبا ظفح راباتک موظنم هح بولوا کذو مهفزبت یراقجوچ .رولوا

 .راردهرزوا كنج هلرابلکیدنو اعیاد .ردرلیزاغ روالدو زابرممءزانهش یرلتکب
 یداصفو حارج « یسهفذاح یامکح بولوا كلام هه رغ مولع یساملع

 هدیسیکیاو روہشم یراهبرتابب دام و اباب دیزیاب ندنراهاکترابز . ردسایقی
 ۱ : زدن وقدم هک

 برقه رش یهزا هدنفررط یلوطانآ =. یسور وک امت ربع كنهحوف رهش

 هماق رب هدنمان ( هجوفءرف ) هدنلحاس زکد یاو هدنسهبحات یسهعلق نمنما

 تعاس مت ندرهش هدنسغ باح ,ردیسهجوف كسره وب اما . ردراو اهد

 زود ر نکس هاا جوا هدنرز وا نرد مظع رې هدنورو هر .دصب

 ربکراک ارز ۰ ردهاکزیرکرب كانرطخو فوم تیاغ هک راو یرسح شخرب

 نویلاق لیوطو مظع یریسلا بجاو هرطنقوب فلس داتسا اما ۰ ردسلکد

 یرادانق جفنالربق هرزوا راهاب انب رکراک نالوا ندنفرطینا كره یت راکر د

 هفرط یا هزد هزید هلا تعنص یرلبا ندنرب یر هسرزوا یر یر در

 نویلاق دع شب های ناب هنسهتروا كرسج بوبلیا نیقاب یرانوتس نابزبد
 ,ردقوب یریظن هدنالورب چیه هکردشقا انب مظع رسجرب هلیادن یبرلکرید
 ربناللاص تیاغ اما ءردیا روبع مدآ ینو تاناویح ئاو رطاق «تآ ندنرزوا

 رنالوت لکوک بوراراق هدید مد ۰ نعهدبا تأرح ناسنا هففاب یغاشا و

 رسوب . نم ندور وکو ب هدهسل وا هبارآ « ردقوب هارآ الصا هدراد وب

 . ردشملوا تفقو یوک هراب زب نوا هنتراع بولوا كموح ناخ ناملس

 یره هنیلو ت ریسلا قیرطلع هليا ناراب جاق رب بولک هبهچوف هنب ندنآ
 .كدلک هنسهبصق ( انلوق یتسوا) كردیک هلاش بتاح هلبرانک نبرد ر# تراک

 ههحوف هلیسهاب ها ناسکسو ردیقلاداوووو ثانساشاب یغاحینس كسره

 "یش شفلوا ناسحا قلاپرآ هجوزپ هنسیتفم هچوف نکل ۰ رداضق قحلم
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 )92۵6 ) یک )یک )یک ۱و9 )2 KIER REDE NDE NDE SDE KDE RIE یو یو ۱92۵2۱9۵ یک

 رادب هنوک ید . ردراو یسافصم لسع« یعا ا لا ر قرف

 یه كباغا رادحاب . ردروېشم یدومرآ زامصاب هر ؟ یسهنشی و « یعوروا

 ردناکد ( ٥٤١ ) یسیئراج .راو یعابریریو رمشع مود (۲۹۰۰۰) هرزوا

 ءردنا نارج یزمنیرد ندنسهروا اب كناتسرام نالوا ی , رازاپ هلرمشو

 رادلوصح یبرغ یلامش ردمظعم رش یسهلبق بناج كره. زما هلباناویح
 ربتعمو یرابارس كرهش . رک هوشزاق هلرراقن رج و قاق هدلب لها « ردرلغاب

 .ردرظا هرم یرانزورو نیشنهش ءردشهشود هسرانک نرد به یرلنادناخ

 كسه هدیره نیردوب ۰ ردعدآ همرک ( ۰۰۰ ) یلوط هحرانک رهن كرهش

 ندنراعاط قولبا « روغاز « ندنرالباب هره و نیشالوق هدنطسو ات كسرادد

 رلغاب تعاسرب بوبارغوا همیظع رهشوب ادتا هلوا هلوا مج پودبا عولط
 هجالا هدنسقرش كرهش .زلوکوب اعطقو الصا «راقآ یرغوط سوط هرجا
 ۰ وشلر هلنیرد رهن هدنبد هناضغابد هکردراو یبوص انبت وت هدنکوا عماج

 هلق بناح یعنم اما «ردبا نایرج ندنفرش كنبرهش هحوف ییوص ان وت

 روح هدنغاحنس نیرزرب هدنجا قلدوانرا نالوا هدهفاسم هلح صر نوا هد

 را اا اا كحق مون نشاط ىنا
 روبع ندنسارح هحیلشاط ندنآ « نک ندنتلا یسەعلق اوالب بولک

 نیرد هداموو رلوب هبکیا ییرهش هجوف نکراقآ هرجا هجوف رهش بودنا

 بوب اغوا هنسهبصق هنیلوق یتسوا كردک هلامش بناج . رولوا قالم هنیرهن
 هنس هبصقهنیب بونارغوا « هنیدارفشیو یارس هنسوب كرهشل رب هللا مل ندنآ
 . راقا هاواص هدد اجاب هعلقو ریراو

 هدیرب ءهچوف یر : ردراو همم رومشم ییا هدنغاجنس كسره وب
 .ردرامدآ لس» « راکت دامع «داقتعا كاي «لزوک« حم او یسلاها .ردراطس وم

 ؛راراراص قیراص ضاس یراکو نابعا رلریک باوئا هقوچ ناولا یرلککرا
 ناولاو جواب یدابق شفاح ییلهشوق و باوئا قحهصق یرللاا طسو اما

 ترا لها یژکا « راروشونوق هغانشوب بویک راقاللاق اودرز هقوج

 .ردفوح هدیراب زاغو یحاح پولوا



 »۳۳ هچوف

 یعرکی ییدلیا انب ناضهر رامیم هلبا كمهمیا غیرد لام .شعا راکمرکو لاصخ ۰

 یلثم هدمور راد هکردشمتا یلاحبس هاکتءاطرب قرهبا یرودقم راوو فرص وت ا. ا

 عنصم هنوکررب یتفرعم باپرا كرابد عی هلغلوا دوج بحاص یسناب .ردقو
 ناسحا غلبام ًافلاب یربه بوربتک ایاده" هنا یا بحاص بوبهلبا داحا رلیش

 بودبا ناز هدعماح نورد یرلهزیوآ عنصم نلک هیده لوا .ردرلشلا رلماعناو

 كنسوق هلق كمعماحوب .ردشلوا هاکتدابعرت یلثم نابج4۰ سورع رولر عماج

 نسح یزرط یراصح هرق هرزوا مرم صاخو ضاس هرزوا یسایلع ق
 : ردو یحرا ر رح هاا طخ

 فسوبن نسح تانسحلاو تاریا بحاص فيرسشلا عماا اذه ییدق)
 (۱۰۵۷ هنس « نح لوبه لب مونق اب : هرات یتلاو

 اما «رد بی عماج نیمو بوح ییماج اغا دم ریما لصتم هعماح وب

 :رد هبوب یځ رات هرزوایسوق .راربد (یمهاجاشاب) قلخ ا نیپهعماجوب .ردزستعاج
 فقولا ىلوتملا فیطللا دبع نبا اغا دم فیرمشاا عماا اذه عسوو ییدق)

 لیا نوشروق ( یماجیدنفا رفعج ) . ( هنامعیسو نیتسو یدحا ةنس یف ررح
 ید ( یعءاج كب ناماس ) .ردعدق عماج لدی ردرونرپ عماجرب شلدیا انب
 هلحم هدفرطوب ادعام ندراعماج وب . ردزآ یتعاج اما ۰ رداشکلد عماج حرفم

 .رونوفوا ثیدح هدنراضعب ؛راو یسهسردمیخد ددع ینلا ؛ راو یرلدحسم

 هرجا رلهابو غاب یهدنفرط هلبق كرېش هلجزا : راو یسهکت ددع زکس
 ءروصقم نوک انوک بولوا اغامج ( یسک باب دیزیاب) رظان هرازاپو یشراج
 یعاح ناطاس همطاف موحصیرب : راویامح چر٠ ردهتسارآ هلا راخطمو

 .ردىمام یدقا ییعصم یمهفاخ رلیهام س هد یر «ردیامج دیزاب یر

 یما- یدنفا ینطصم . ردکنیدنفا ینطصم ید همکح کهدشرق ماجوب

 یرامع یا . راردنا رلاعد هدارون هدلب لها هکراو هاکزام عساور هدنبرف

 كنير م نرد ندننارومشم . رد كعماح هجالا یرب ۰ كناخ دیزیاب یرب : راو
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 ۲ ۱26 یک یک DDE IE ورک یرک DDE یک نیک یک نوک یک نیک ورک نوک

 یسشابرامعم كاماسناطاسیساس .ردقوب یریظن كعماجوب هدهریاسو هدنرهش

 ا ناو ےل شا كنافا نالادغقا ناس رامعع هحوق
 هکردسشما نیزمو نشور هلیوا یعماج هجالآ وب بودا فرص ییرودقم

 تفاطا ردقلوا راف مصت ردقلوا هرزوایرامعمهسدنه هدعهاعو .زامهلوا یلثم

 2 هلو هدنودرک كلف سلطا ردشعا راقلراکت رش ںودیا دص راتفارطو

 رونمو نشور ندنرلعماح هله كرېش . ردشمهمناا فلس رامعمرب یارکراک
 هساکر هرزوا راود هشوکراح انب داتسا یتح . ردشمریو نسج هررش بولوا

 « بارحم « ریتم . ناناش کلوروک 6 ردشعاب نومتربع رودم ەق راو نوکلس

 ك.دمرب لام یسهعوا یرخف ند ص ص ضان « یلفحم نانذوم .نزور ؛عماح

 . راو راف رصت یس سم لال رخس هوك رر ہدن را سه هک ردرلانس لراک

 ددع چوا هرزوا رانوتس ص ص لام رولب ضاس ددع ترد هدهفص هرمشط

 ماج نوا نیسهعرس رومتابو راق ههریثک تعاج هرزوا هفصوب . ردیلاع ةف
 ند.شخ هرزواهسدنه بوزود با رل الع یددع یک كل لکرب د

 یرخفیراک هلحارز .رولو نارمحنروک <« هک شعا قاحس همردنوص انوکرب

 .نوملقو شقن ایارس یراوبدلبق كنهفصوب . ردقاحس اعوا هکبش یکیساعوا
 هدر وااو هدنسهروا كنمرح .هلوا یثقن یلوف هاشو ینامو دازم م

 هدنتلآ انیم هقرب دمآ رس لا« یمەق یلاعرمعق رب هرزوا نوتس ددع یلآ
 و یرتاور بآ ندنرادواوف نوطا :یضوح تبدا وم داتسا
 ردبا ءوضو دیدجت قرلوا عفدنم یمادوس كرلمدآ هدزادوس نروک بودیا
 .هرزوانوتسراج هدن رانک لوب هدف رطغاص كعماحو .ردیعفاشضوح عنصر
 رانزورو راسفف ریمد انوکرب دادح داتسا هنفارطا بودا یلاع ةف هناهاشرب
 مع حایسو سدنهم و داتسا مج . ردشلوا دواد دادح لغش بوک هک شما
 و نهد رب تشکنا بوقاب هلبا رظن ناعما هراسفق هکبسش ریمدو «هبهقوب رائالوا

 هدنیدوب نکا یرادرتفد ندوب اشاب نسخ تارا تحاص . رازولوا ناربح

 هدنس هح اس كعماحو هدن رش هحوف وب ینکاب دسج هرژوا یتصو تولوا موح ص

 لالا ةققح .هللاحر ,ردراونارب هبرترب الاح ؛راردبا نفد هرجا انیم هق ورک دم



 ۳۲ هحوف

 رهن هداضف عساو زودرب هدرایداوو یمبظع رش بولوا راغاسط ینامرواو

 یاتخت « ییهجنابو ىلغاب شلوا نیز تاق تاق هجنراو هیرانک نیرد
 نوا .ردراو یسهلم ددع ( ۱۸ ) . ردرلنادناخ عساو یاس رک راک ییاقوفو

 «ردیرلهلحم ننال ءراغلب .برص .راغاب یددع کم « نماسم "هلم یددع

 «ل نم و لمکم فلک« < یههدح ددع ( ۲۱۹۹ ) .ردیدوم یسەلح رب

 غاب روا كشر یرب یه هکردرارومعم نادناخ روتسم هلبا ناغااقو تیمهرک
 هداز یضاق نالوا یسهفیاخ رلیهایس هدنداعس هناتسا اون هلجزا .ردمجع

 یلارس رادرس « یارس قبچا شاب « یارس وقکب « ییارس یدنفا ینطصم
 :ردروېښم

 زرط هرجا یثراچ مدق هلجزا .ردبارحم (۱۷) هلج س .یرلعماج .
 هرزوا هبق هتحن . ردعدق دمو هاکراکرب ( یماح یو دیزاب ناطلس) مدق

 صاخ صاصر هدو (ییماح ناطلس همطاف ) .ردعماح ییهرانم ر و لئوشروق

 هدنتیاهن یسیبرغ بناج كرزش وب ندنآ ۰ ردرومعم یالصم رب روتسم هلی
 یهرانمر ( ییماح اشاب رادرتفد ) .رداس هداس (ییماح یدنفا یر خيش )

 :ردوب یځم رات هرزوایوناقهکی ماج اغا نامع ندنآ . ردعماح لنوشروق و
 یداوا اقسبابرا هاکتدابعالعا بحت كاع یجاح یلاثم تنج عماج یانب
 یدلوا اشکلد ماقم اعر عماج خشراتیدیدهنماماكنتنابخ نیلبا ترایز

 ۱۲۲۲ هنس
 یدنفا نانع یضاق ندنآ .ردهبق هتخت ینو شروق اارس رونرب عماج وب

 :ردو یحدا هرزوا یسوش كنعماح

 ۱ ۲ هنس 1سهاط هلخد نمل یوط هح رات

 ندرانوب .ردراعماج روکذموب ریکعماج نالواهدنفرطوب كنبرهش هچوف
 هب کیا یره هندتوربت یرهشهجوف وب .راو ینالحم هبواز ددع (۱۱ ) ادعام

 یشراق ندرسج بشخیرهن :راعماح یهدنارط قرش یشراقرهن .ردشلوب
 زومشملیمان «عماحهجالآ » هکردراو (یعماجاشاپنسح) هدنشابرسج هدزمکیدک
 هحیبلشاط هدنغاحنسكنرووزپاو هدنتلابا هنسون .ردننم دعمر شلواقافآ
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 بولوا مکبو مص هک ردناشماع هنایشآ رب هرزوا هارهش هدلح ۳ یراناتسااح

 . راردنا اجر هحافرب ندابلوا ریقفوب هلبا لاح نال اما ءراراتاب

 یساوه اما « ردهدرب فو ریش و س . هسحاح تال هم

 «ردراغابو راغاط یلالباب یناج ره . رداضت نادابآ و رومعم « فیطل تیاف
 : ردرلدنک رادلوصحمو قیص تجاتج بولوا عاشم هنیرب یرب یرلارق
 یرانداق .رلربک یاو یلدجرس هله بودا تالک هغانشوب هلح یسلاها

 ضرع لها «رارزک بدؤم تیاغ و راریک هجارف زب هایس بولوا شاب یصاب
 .ردرلرا ادخ دص ملا یو یجاحرفس ندناراب هلج زاو يتیلخ .ردرلهنمومو

 ؛تسودبرض تاق ردراهتسه هاواس بحاصلاح لهاوضع لجایمهلجو

 ریزو هداز ولیرپوک الا .راویرامدآ حوركس ندناراب قوشلها «قوذ لها
 كا هلذلوا ندنکاخ هسعاج وب یدنفا قاذم نالوا یسیدنفا هرکدت مظعا

 رلافصو قوذ هلیوا نوک وا هلیقلخ رهش و بودا ثکم ربقح هدنسهناخ
 یداهرف « یرلهطلاب نوک انوک ندنناحودم كرېش وب . زالوا رعت هکكدتسا

 . لدتا اد یشرفاو ندنرلدرابهل | یرامغاقوت ت ق

 هدتعاس کیا بولا راقفر رادمانو بوشالعادو هللا باسحا هلج ندنآ

 هنیرهش (هچوف ) بودیک تعاس ( 4) كره یلزنم یغاجوا یهابس دوم
 . كدلک

 حتف ناخ دم ناطاس حتفلاوبا هدنحشران (۸۹۵۹)-- ۰ یرهش هحوف

 یزاغ ناخ نایلس ورحت الا . ردارخ یراهملق دنا راغاط بودا

 ِ کا بولوا ا كتساشاب كسره هد اب یعاح:س كسره هرزوا

 فرش یلەرق هیحات ددع ید شع هل مس هب اب 2| جوا . رداداو و و

 ؛ یرادرس یرجیکب « یریادختک هاس ؛ یفارشالابقن « یستفم . رداضق

 ؛یرابکو نابعاویمادخیتک رهش « یساغا رادجاب :یساغا بستحم یساغاجارخ
 . ردراو ید

 یالوط هغ ندقرش هدنرانک نیرد مظع رهن .  هچوف نیمز لاکشا

 یامنم تخرد یلزنم پوط ررب یس رغ .یسونجوهلبق بناج بزلوا عقاو



 1:۳۹ هسگاخ

 یراناخ .ردهعلق بوک یناخ یلاب یحاج هدنشاب یریوک .دوجوم یخ ددعجوا
 هرداوهشوخ ماج انشورو عنصمتباغ اما :ردماجرب یسه .ردماشم هناتسدب

 یلاب یجاح . ردقو یناتسدب نکل . مداعاص اما ءردناکد ردق زو یا هل

 ددع رب « ردقوح یرلناکد یخریمد هدنشاب هرد موروحوا هدشرف یناخ

 یارس اشاب هلیعءاح .ردیناریخ اشاب نانس یزاغ « ردراو یاربقف ماعطالاراد

 هناوخورب « هیادکو یاب  هناکدنورو هدننآ عیج هکردنزامع لک ابو هدف

 . هلحرا « ردراو یسهربسم ددع ید . ردلودبم لاصالاو ودغلاب لاسو هام

 ندهجیلشاط هدنسهلق باج كرهش ۰ ردراو یسهریسم یک مایم غاب
 ههسجاج ای ندنسهمشچ اشاپ نانس هرزوا لوتعاس من هبهسجناح نکریاک
 یرلح اغآ زا ات تخرد هلج یراس و ناب كماع قل رط هتک

 لب تار یزاغ ) بیرق مدآ كس هدنفرط هلق هوا كابابخ . ردراو
 هساج هل . ردرب ریسلا بجاو هک ردنایشاتکب ناتسآ رب عفت ( یسهربسم
 یسهروصقمر .ردهاکرظن یلاعرب رول وا اشا ندهروصقمرب ةناتسا و یرہش

 هام هکراو یلالژ بآ رب لام هراب زو نرو ناشن ندنابح با هدنتلآ

 هج هلدابا مرخ یاج وب . زامنولوا شون هللا تحار مودو چوا هدزوم
 هدنسهباس یرلاهننم تخرد كسزو هج .راو یرلنمیشن هجو یلهفص رازن

 نابایخ ابوک هکرولوا دود لظ هنوکوب بوب هنا ریثأت ات كرونم باتفآ
 لها یسهنیزح تاوصا كروبط زاوا شوخ ناغرم كيب هج بولوا مج
 بایک هرزوا راهراج نویع هدرب هج و رالشبغاب ناج هنیراحور كجرفت
 هردبا عامس راو یولوم راباک ندهمشسا مدا كردبا نارود یرلپالود

 زاغاناا شوخ ناقداصو ناقشاع هج هدنسهشوکیه . روللوا لوانت بوشبب

 یراسلج ارقیب نبیخ فرط * قرط اسو حص كودیا یراقسوم لع
 راتاو رغم و تالوک ام ههامو وا نینلاها كرر راس لات روا

 0 و لاردا یرانض ناج نوک ا وک بولک
 ما غا یک یسالصم یر هس زوا هجرک س, (یسهویسم هاک زاع)

 ناتسرانم هل كنهسعاح رمشول .ردد.عمو اشام بغ یدو اما «ردلکد
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 طسو رئاسو یرایارس یناقوفو یناتحت انب رکراکددع زوب ید بیک و ریغص

 یر, یرب ۰ یلوتروا ناغایق و یلهريدنیش هتخت « یلتیمهرک هلج تويب لاح ا
 شب ؛بارحنوا یراعماح .ردراو یرادلوح 1 یرلهحاب .ردرلدادناخ هرزوا

 ٠ شاپ دم یلاوقوص فلکمو نیرزم هدنجما یشراج هل زا . ردهکوب یددع
 عنصمو عساو تیاغ اما « ردعماج ییهقرب هچرک : یماجاشاپ نانس یداماد
 فتو رولب . ردک اب هاکتداسعرب لاسم حق رم ییتنم لفح یرنمو بارح

 یسهفص هرمشط . رولوا رونرب هکدلبا رثأت بال باتف ۲ هنراماح ناروم
 هناضکناب ةرانمرپ عماحوب . ردراط یعرح اما ۰ ردرودمو نوکان هب وا

 رظن هلا ناعما نالوا هاکآ هب یرامعم ۶ کردلام هدنلب بو دما دون وزو

 1 موروحوا قضر هلو ارز . رد « ۱ هللا كل راب » تربح نهدرب تشکدا هسا

 مدآ ینرودقم كمهلا اشنا یلالب ٌرانمرب هلو بور دتوط لمت هعماحوت هدرب
 ریسلابحاو هدنسهروا مرح بولوا نابلاط هرج هدنفارطا كنمرح . رداکد

 ندنرلقواصوم یننح هله ۰ باترپ هجوا یراهراوف راو ینیطا ضوح انوکرب
 هدنرزوا یسوف كعماح . رازدبا بایرالابر تعاط هلباّوضو دیدحت نادحوم

 : ردوب یخرات بهذمو ررح هیزرط نسح یراصح هرق
 ناسحا شوخ یدلبف یهاجو بوبا . نیداید زوا كب نانس ایحا بولبق

 ناحر تب بسانم یداوا لزوک یخنران مدراقیچ هلرکفت
 VY هنس

 .ردنوفدم اشاپ نانس تارا بحاص هرجا یلاع ةقرب هدنفرط غاص كعماج
 هدیلاع هيقرت یربغوا اشاب نانس لصتم هنماربس اشاب نانس یروشآ قافوص

 ینوشروق ابارس بولوایاربخ كناشابنانس یرلترامع هلح دلرهشو .ردنوفدم

 رکراک کیا هلج .ردراو هدیسه واز ددع (۸) . ردشعوط یرهشوب یرلانب
 یللا هرجا رهش .ردزسهرانم ااوز ا .راو رلهرانم هت ددع جواو هرانم

 ددع چوا .ردراو یرانامرکد وص هحراو هرلهرد موروحوا اشا ات ردق

 ددع شل هلح ءردرومعم ی.هسردم اشا نانس هله زا : ردراو یسهسردم

 ,ردراو یراش ورد هردهکت ترد هل .ردراو یعولعلاراد لیصح بک
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 رومس ندهفوح ناولا هدنراشاب و شوباپ یداق و ریشقاج ىلە وق همقیصو
 راکو بسک بوزک هل راکنفو" یراحناق بویک, یرافابلاق یدحرس اودرزو

 . ردرامدآ ناسناو مرکم روشنوق هقانشوب .راردا

 هدتعاس (+) كرهک رلهرق رومعم هج هلفرط برغ بوقلاق ندارو

 كردیک اهد تعاس (ع) بوک یغاجوا كب رفعج یلکنهلوب ناتسکنس
 . كدلك هنسهیصق ( هس اح )

 كنساشاپ یغاجینسكسره هززوایریرحت ناخناماس =. یسهصق هسچاح

 بولوا طح ندقرط اما زاهتفد تولوا نواه سا ا یر
 العا هلسهاپ هلآ یللا زوب هدیکاحرب . رداداووو یکاح هلبا مدآ زو کیا
 یناعءاو یربادختک ررش یستح ؛ یرادرس ۰ یورچیگب هد اد ردا

 .ردراو

 ؛هرخسمو كحضم «هفرطرب یک ییمز كنهطبروب = .هسچناج لاکشا
 كنصق و یتح .مدمروک رش بی ر لەت ؛یلهرد كارا «فوخم

 ۳ هنامما راسغاط بیهم شما جورع هنامآ جوا یفرط چوا

 هضور یفاص یرارب هو شلوا نت ز هلبا یرلجاغآ و رام تخرد
 هکردیراهرد اع وکی رلهرد نالواموروجوا كراغاطوب .ردراغابیللث« نانج

 .رشود بوراراق یرازوک *نمهدباتأرج هغقاب هراهردوب مدآ نوحبقح ادخ

 یراوا بولوا یراترام یسهبصق هسا هرزوا الاب هوک ینونج كرلهرد وب
 قبض ینمز . ددهدزوا یرب یرب یک یراوا یئوقو رکناهج كلوبناتسا
 ردق یدق هرانم یفار وط و یاب موروچوا ید هدرهش و بولوا عفاو

 ءموصعم هڪ ههردو هنسهو زالوا یارک هخشاب فات كمدآ هکراو هرد

 تارا تحاصر مان یاب یحاحینح . رولوا كاله بوشود رطاقو تآ

 ۰ ردشعا اس ه اف 11 نداقر یهبظع رسج اینآ طارصر هرزوا یسرداغو

 بونص یسهیهز كناقاب اشا ندارو « ردلکدرش رودقم قعا ینآ هکاقح
 یمهلحمنابتسرخ چوا ۰ ناملسم شب كررش . ررتت یک نازخ كر یدوحو

 .زدرومشم یرلهلح هرد «یعاشا « یراق « ترامع هب رب شاب نانس : ردراو



 « رز ردنارز هرزوا هفطق هايس هززوآ .نیارخ نوسلوا قشع

 كعماح هرد دازمو ییام طوخم هکراو یر وصت هبعکرب هما زودرز

 مرح هلقلوا موحص تاربخ بحاص ارب ز .ردقاقامراپ جافآ یفازطا یعرح

 . 44شود كع اح .راو اشاعرب برع هدعماح طب ردشلاف مامان ییارطا

 5 ردو ندرضما هذنرتضع ناخ ناملس اشاب نسح ییراریصح

 هو رروط نښو عنصم ی ؟شمقبح ندنلا داتسا زونه نالایلا هک رصح

 ؛ییماح ناوضر یحاح ییاع نیسح یحاح .ردقفحم هدیی> هروط لمس زو

 ؛یسهردميیا .ردراو ییاح كیدما ؛ ییماح یشابهطوا ؛ییماح ىلع یحاح

 ناتسدب ءیعامح اوهشوخرب «ینرام اشاپنسح رب .یسهکت کیا .یتکم چوا

 انب ریکر اک زسهحاب لعاب ردق زو ید .ردراو نوا چوا ملک اتاق نر ۱

 هدنقرش كرش یارس اشا .دوحوم یراوا یلوتروا ناغاقو ی

 یعکنفت یغوج .ردناکد زونکیا یموشراج .ردهدنرانک یرمهسعز رب بولوا

 سودول ,ردیلهشود مرر دلاق كاپ یراهاعقلرط «فیطل یماوه كرش .ردیناکد
 نوص انتومت ندا پولوا رازنح یارح رب هدنلوط تعاس ییا یفرط

 لوبقمیعاریوط .ردقو یلاخ ضرا الصا هدنسارح هحیاشاطو .ردنا نایرج

 ضاس یهدنفرش ارش < ردهتسارا هلراکلتفح و روم ارق  بوغم و

 ندنتلآ یسیروک یارس اشاپ كرهدیا عولط یراکیب هسخخز رب فاص ندایق

 ۰ ررردنود ییرادم نوا لوا لانا ه دن هناخ عابد 2 UN نکس

 هلرمش .ربشیراق هنبوص هننتویت قرهیارضوا هرلناتسویو هجاب زون هجن هرکوص
 ندنوش یتیدغاب راق هبنرمه .رولوا دیدش تباف یشق هلغلوا عاط یسهروج

 نوسالوا باغ رالوس ندراق هدنغالباب هنیاب ندنسهبصق لوبهرب هکهلوا مولعم
 لکد كسکا یراق یآ ینلا .رلشمکید یراکمر د ماحكسکو هرزوا لو هند
 لصاما . رولوا دد شورا یزاب یا ترد نوجما یفیدلوا ناتسکنس اما

 عنصم ییوو نایلاد قرهلوا ندنناحودع كرېش . ردشبف یشیټ «زاب یزاب
 شاط كنهحیلشاط ءردرومشم یرلهشوب < یرلهحشابط یقافاح یرلکنش

 یلدحرسو هلوط هقوچ هدنزوک یرازید یتاخرهش .ردروېشم هدیرانآ رکود



 1 هاش اط
DIEDو  RIE KEI NeIEDEIE DEDEDE IERIEیو بوک یو رک  KICKE NIE NIE KDE NEI KDE DDE 

 كانناعاب تسرح رود .هحیاشاط هرپش نوجا یندیلاوا ا را

 اشاب هدرهشوب . ردشلوا عقاو هدنسهروا تالو رهشو ارز .رد رقم

 «یراهعاق « یسهاضاود ؛یراهرخ ددع رک . قدلوا نامم« هنیاربس 0

 .ردراو یراروخآ ددعتمو خبطم « یرصق باشخ ار هرزوا یبوص قاناق

 كانساشاب بولوا ی زکر كنساشاب كس ىه هدنتلاباهنسوب هرزوا نایاس نوناقرهش

 ؛یسکبیالا . یرامت ۲۲۶ « یتماعز بایرا ۲۶ ؛رد 42( ۱۰۰۵۱۵ ) یصاخ
 كساشاب هدكس ییا . راو یرکسع كس چوا لب رابل هو یسشاب یرح

 ندسوک هراب شم . رداضف فرش هلیس هاب هغ ا 5۰ )راو ىع

 . رولوا لصاح هسک شمت نوجما یاشایو هسک ید نوجا یسضاق

 یرحیب ؛یریادختک هاس ۰ یفارشاو نابعا ۰ یفارشالابث « یستفم

 .ردراو یرلاغا رادجابو جارخ «یسادختک رهش « یساغابستح ۰ یرادرس

 هدنسهتروا كرلابق یک راق ضاسو قالسح ۰ رهش : ءدلب نامزو لاکشا

 یو مالسا ی كنس هلع نوا بولوا هدنیمز یلهجتاب یلغابو رازن

 یلکن ملو ) نمو فلکم ندنسهلج ردبارحنواهلح یرلعماج .ردنابتسرخ

 یلوتروا نوشروق یءهدرهشوب اذ .ردنیطالس عماح رب بوک ( یمهاجاشاپ نس
 یسهرانم از « عنصم رب ۰ ردینارخ اشاپ نسح یبهفک كناراسم

 شمقیچ هرشط ندنیطارخ خرچ ایوک هکداو یسیلاع نوکلین ةف رب. راو
 هرشط .راو هدرلهق 2 ددعیلا هدنفارطا كنهمق . رددمآ رس هق رودم ر

 . راو اهد هق چوا هدنرزوا رانوتسص ص هدددع ترد هرزوا یس وق هلق

 كج وکم ماج هچرک . راو یسهبق تنز هدددع ترد هدنسهشوک راج كعماج

 یرزو رصم تارا بحاص یرلماعوب . ردردق یو مدا یرلماع اما رد

 رصمو شمددروا زبدلاب هلا نوتلا كيب نوا هنرزوا قرهریدیاب» داروا نکیا
 ندا دافتسا روع الخ رد مرو رام كو نا
 ناچ ناس ی مریخ هدي مد قدا و و یی

 . ردشماک؛ تفاثک ردق:هرذ هش رازو كنر كرامو ىر ندا
 هنتعنص هک شمروا هشس لب وا رب صصص داتسا . راو یربم عنصمرب
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 هددیلپ فرح قجهلوا یسایاب كکب دما .رردنوک هنیراترضح منافهلبا هدژم
 هاکتحت یعانب راصح مان یسهعلق یاغالو هدننرق كیدنو هریود ككردبا رارف

 ف اوش هلیم ندنرورس یراترضح ناف هدکدشا رارق هدنآ ؛ رینیدیا

 لیا ردق ه ندنتیالو كکابب» بودا ناسحا کب دمحا هلا قاحاس یلغوطرب

 . رر و یها-شداب غلب غیلرب هللا لرهسد « نولوا كيس كەسردەا حتف :

 ماقلب كردبا دا مج زورو بش بولوا كب كورکوب هدكیدمحا هنرزوا كوب

 بولوا موح ص ه هاو ل لس هڪ دا ىزا ردا حتف یتالو كسره

 . ردش؛دبا نفد هنسهحاس ینارش عماح هدنسهصق سه لو

 هرزوا ايق رب نالا شمربا هناسا جوا س . اوشهلیم هعاق نیمز لاکشا

 ضعل ندنسهمدص بوطاما .ردانعر ةعلق رب تاق نیلاب هات نکنسو ناتم

 رومعم یراندب نادندو جرب .راو یس+ءلف يا نوا .ردشلوا مدمم یررب

 تک ا الام هلا هرخذ یرارانا یءدراصح نورد . ردمکحتنز

 «یسهنسزخ.ییماح كجوکرب كحتاف .ردراو یرلوا یلوتروا هتحت فلكم ردق
 راولو وص رب . راو یسونق ریمد رب نیز رظان هلاش . یسهناخ هج

 ۳ یاس و ی یارک هاض رز رهلاوص نور هعاج نداروآ

 .  ندنجما یسهبصق لوب هرب هلرهک ندنتلا هعاقو بولک ندنراغاط یمالباب لود

 یک ر ادقم ۰ ییارف ددع یللا زوب ۰ یرادزد كنهعلق . یذیراق « (ملرع)

 ردقشعلا .ردلکد ننمو رومعم ردق لوا شوزاو یعاشا .راویمهناخ هج

 یراناتسبو غاب احماح « یناکد ردق نوا یاخرب یمهاحرب یرلوا یلوتروا هتخ

 . شاواص هلرابلروطق نامزیه .دوجوم یراتکی یزاغ ردق كس هلح .راو

 راردىا دامح و رلرلا نیسا بودا

 یلع بولک هنسهبصق لوبهرپ راکت هدتعاس من هلامش بناج هنب ندهعاقوب
 ۹ هلداک هنسهصق (هحیاشاط ) اردد تا شا هسغ بناح حایصلا

 یکرولب ضاسب یفارطا .ردقوب یسهعاق  هجیلشاط نیز رثفاصوا
 قاناقر هرجا رازنح یارح عساورب هدنسهروا راغاطوا .رد راغاط یلشاط



 ۶:۷۳ یس هعلف اوشهلیم

 )ووک ورک )یک IETS )یو KDE IERIE NEDERSIE DE نوک KDE DIE ایر ضیوک )و2ک ی2ک 2 یک یوک نیو یص ۱

 یاوئا دووانرآ هل یتلخ .ردهحلهس یماوه .ردراو یراناکد ددع (۱۰۰)

 خار ةد راشاب هت اما رک باونا هقوج لدعربو قفس ییازاف

 راردبا تالک هجنیتال .هچرافلب «هحرص ,هانشوب هنب بویک قالاق ندهقوچ
 شیش «لابنپ ءالاپ «جبلق بوزک قالبچ یریدلان هل یرلتکس هزات ایک |
 هنناح یمهعلف روطق كکیدنو یرلیزاغ هحیهاک . رلرزک حالسرپ بویشاط

 . راو یرلتیکیب رورس .روالد زابهش زابرس «یزاغ .راردیک هبهتچ
 بولوا راوس هزم رات آ هلبا رلافص اب نارا ددع نوا ندوبرب و هدعب

 هل رانک هوشهلبم ره هرجا راهحعاو ع هونج بناح نسل ا قب رط ىلع

 كردیا روبع هدتعاس من یرایوک رومعم بودیا دیص ناشواطچاقرب نکردیک
 . كدلک هنسهعلق (اوشهلم )

 راکدنوادخ یزاغ . ردسناب كن هعلقو (اوشهلبم) - . یسهعلق اوشهلبم

 هدرکرس مان شولیم هدکدبروب هدزوا رهشوب هرکوص ندکدایا حتف ییهنردا
 هدکنح نلیدا هدنسهووا هووصوف بوقبح هلرکسع كم زوب هننسشراق

 هدعا . ىدا یرقم كشالو كسره هل وا هعاقو یدلوا مزمم نمشد

 حتف هلبلا اشاپ دمحا یلغوا كسره نکردبک هنحتف یهنسوب ناخدحم حتفااولا
 نالآ یاوش هلم هعلقوب : مومفلایوذ مور ناغروم لوش . ردشمر دتا

 هلباحاکن ییزبقرب كنلارق هنناسا نکیا هدتلابج نامز اشایدحا یلغوا كسره
 ندنشاب یلقع هحنروک یزبق ناب كسره یساباب كکب دما یسهحیک فافز .رولآ
 ندننورد غاد بولوا أتم یلغوا هدکدتبا هلازا یتراکب بویمری و ناما كردیک

 هدبوکسا رهش بولوا باغ ندنرهش هوشولیموب هلبا یلتآ ردقزوب جوا هحیکوا
 نیدلا سمشق | .ردیارب رقن ربرب یماجنارسو تشذکر س لر هلک «یزاغ حتفلاوما

 هنمسا هدقدلوا فرشم هلا مالسا هدنروضح اشا دو یلو هللا یراترمضح

 رکیسع درک درک کات لا نوفا نوک قوا و ای اهلی طاو
 عطق بودیک هلبا راغلبا ندنسهماق بوکسا هللا پوط یهاش هراپ جاقرب بولآ
 راک ماحشا كرەكود هلا بوط و ردنا هرصاحم یناوش هلم هعلق كردبا لزانم

 ییراحاتفم هعلق كب دمحا ردنا رارف هلبا هلیح یسایاب هدکدتنا حف یهملق



TEYین هماننحایس یلجایلوا  

 بودیک هرجا قلرانم هلی رانک ٤ رم هقرش بناج ندهبصق و . روئلوا

 مظع رهش رب یتلکفآ هدعدق نامز . كدلک هنفثو یسهبصق (لولهرب یغاشا)

 هکردشلاق هبارخ رب ےدا كيب یرلارا بولوا بارخ هلا مایا روم «شعا
 ' هیصقوب .ردهصق نیما تباغ ردرب یراطباضو ک اح هنب اما .ردقلرانم الاح

 هدنوب یسخضاق یک اح ؛یسلاو . ردکوبو نیز و رومعم ندفقو یراقوب
 رهش و بولوا هداضف رازن عساو رب هدنرانک ميا رهن هدوب . ردرانک اس

 بولوا رهش هدنراسپو نی كره و .ردبا نارج یر (هوشهلم) هرجا

 ربشیراقهعل رهن ناه یره هوشهلم هدنرانک رېشوب بودا روبع هليا رارمسج
 . ردراغاب نوک انوک ایارس یرارزوا ردراغاط یسهعبرا بناوج كرهشوبو
 یدرد .ردهلڅ نوا هلح بولوا ا كىەوشەلىم ره E هداشآ

 یلهحناب و غاب « یلوتروا هتخت ددع ( ٤۸٩ ) .ردمالسا یسیلآ .نابتسرخ
 هلجزا.ردیناتحتو ےدق زرط یسینک | بولوا رلهناخ رک راک ءعساو «فلکم

 راو عماج ِثارح (۱۰) ۰ ردلکم ینارس اشاپ لیعامما یریزو نیدوب

 هنسهشوک رپ كعماج یسوم اما .ردربثک یتعاجو حرفم (یماج اشاپ نیسح)
 یروسشآ هوشلیم رهن . ردشءالوا هبوب یسوبق كعهاجرب چیه بولوا عقاو
 هدنکوا « ردعماح رب راداوهو حرفم (یعماح اغا رادنز) هدنشاب رسج جاغا

  ندنسهعلق هوش ام ات یمادص كنک اح هکراو یف تعاس اعترعرب

 ا رونق یر تخ یمدرزوا» هول رپ اروا اا

 . رد شلوا هتسارب هللا همظع راحشا هدو . كدلك هماغرع (ه6کزاع)

 ارالد عماج رب انعر دجسم نالوا هرزوا یسوق كناخ یلغوا یللوقوص
 زا قطع جوا . ردروشم هد( یسەواز رادهزو ) .ردهواز دعتسء هغلوا

 كنبراهکت .راو یسهیکت (ع)«یناوخ دجما نایص بتکمددع (4) ءسیردتلا
 یناخ راجت ددع (۳) ۰ ردناشاتکب هک هدیرب ؛یرداق یرب ؛ینواخ یسکیا

 مساق یلغوا اشاپ دمت یلوقوص لمکمو فلکم هرجا یشراج هلجزا .ردراو

 هدنکوآ ینو ناخو .راو یدجبسم رب هرزوا یسویق «رومعم یناخ ا
 .راردبا تا شونو ءوصو ناباصم میش ندمظع ضوحر یروشا قاقوص



 یسهبصق لو هرب ٤١
NININ IENSIE نیوک )یوک KEINE ناو و NII DSIE ووک اومک )یوک ورک DE KEI SIE DIE KDI 

 یانباج رب یتح ۰ رولوا رطعم یتامد كمدآ ندنسهحمار كلنوك«دوعو ماخ

 هلبا رهاوج نوک انوک هلبوا یفارطا « روسروط لجما باتک هرزوا اپس

 ندن ا راو یرکد هداز ندشورغ كس یللا ,رداتش ابوک هکردشادا نر

 هدمکیدندیادا ع كما اشا بوریک یخد اک | راو هعموصوت ید هدیرجما
 ندریدو حاصلا ىلع . یدا عنم ندکمرک ه هعموص رول دم یربقحاحضم رب

 بارخ علق (نیووف) هدتعاس (ه) هلیرانک اواص رهن هیهلبق بناج هنب بوقلاق
 : كدلك هسداب |

 هووصوق ,ردیسانب كنبرالارق پرمص س . نیووق دابا بارخ ةعلق
 نالوا هدنحما نیملسم تانغ بودا حف راکدنوادخ یزاغ هدنسانئا ینح

 چاق رب هدراصح نورد الاح .راردیا بارخ اجاح یهعلق بول یمانغ لام

 هدزواایق نارب هلاوح همل ر :یسهعاق لاکشا .یدراو یابوج نابتسرخ
 شمت ندلا اند اتم زوم: وار مل اب تب یوا تار
 ردراوتسا راوسر یل هلقر « زرساحاب «زسود .ردزرسشدنخ یارطا .رونل وانط

 لوبهرپ ۂبصق یمیل رهن بودیک هلیرانک میل رهن ید تعاس یا بوک یآ
 هنس هبصق ( لوبهرب) بوک ندنرسج ناخ دم ناطاس حتفلاوبا یهدنبرق
 . كدلک

 ىت الونسو حتفلاوبا .شکامظع روش هدع دقنامز تو یتهصق لوتهرب

 بودیا حنف ییرهش لوبهرو لیلا اشایدحا هداز كسره نکردیک کما حق
 هلیسهیب هغا زو جوا .ردشلوا قلادوبوو یصاخاشاپ هدنک اخ یغاجینسكسره
 «یرادرس یلوق ندو :یرادرس یرحکب ؛یربادختک هاس .رداضق فل رش

 لوب هر و < ردق و ردق وا یارشا و نابعااما ؛ ردراو یرادحا «یسنح

 هدنشاب یسور وک حتفل اوبا ہرزوا مل رمن یر, :ردهبصق كولب کیا یسهبصق

 یلوص تایح بآ و یاب ردقیلا هج «هلحم رب هکردیسهبصق فقو یراقوب
 حرفم تباف ( ییماح اشاب میهاربا )هدو . ردرلوا یو روا هربدننش هت

 حرفەر «راو یمظع ناخ ددع (۲) .ردعماح ییهرانمر و لتیمهرک اشکلدو

 راتاربخو .راو ناکدنوا .بتکم ییا هلح ءهکتر هل .راو یماح لرجوک
 فرصانتراع كرسج نالوا لصاحندنرلارک كرانوب بولوا كناشاپ هاربا



 یس همانتح ایس یلجایلوا ۰۲۰

 . رلردبا فرص هنمیمرتو ریمعت كراورپوک یلام نالوا لصاح ندنراارک
 .ردنآربخ مظع هرزوا , مد : هکر دورب وکلوسرب سم مظعرسج شناتس

 .ردرامبظع یاش ر رجا وص ندرب شب یراهاب اما ردیلزوک شب

 ودرح یوق یوئروا هتن بشخ هرزوا یرلکرد یک نت یرارزوا

 .ردشلوا رومعم نوجا یرطاخ یرپوک وب هیصق و ناه صامل ا

 ا هوا ید رازب .رریک هبادور بصق ندرسجو هتبلا ناک ندهجزوا .
 . ردقوج یسهابوغاب .بوخ یماوهو با كرمشوب

 هجشرانک مل وب هدنک اخ ادور ندهعا روص یرسح بوقلاق ندارو

 یھ رهن راک رخآ «مدشالوط رارب هجا بودنک تعاس (4) هفرش بناج
 موح ص نمدنفا اشاب الم امدقم .كدلکهنسهبصق (یو ر) بوکهف رط یشراق

 بوبا غوا هیبصق وب نکردک هنیبا مور بولوا لوزعم ندهتسوب تا هللا
 ̀ ولآ رازوغالوق راراب كره ماعط لپس هدهصق و یدمش اما . كدشمع
 - رافلشاط هدتعاس (ع) بوع هنک اه یبهبصق ادود یشراق ا یل ره رارکت
 .كدلک هن (یرتسانم كنژرام) هدنرانک اواص رهن كردک هرزوا

 هرزوا هتشپ رب یلاع لئاح هعلرهب قمع ریدو - . یرتسانم كيژرام

 روتسسم هلا صاخ صاصر ایارس و یراق نو لا “علق هدناکش عام

 و برص یسلاها ؛ راو یاسر ددع زو ش هد حا . ردرومعم رد رب

 هبروطو لوچ هران | .بودبا تمدخ هللا شابو ناج هنیرفاسم ۰ ردرافل
 همزیچ بوریو راع هلاص . راردیا رابهت یرابدنک یرات | بوامراسقح

 هرک رجوا هیموب . رادوشوروط هتمدخ زودنوک و هجیک بولیس راجواپ و
 یرلنامز راکدنوادخ یزاغ . رارربتک تابورشم و تالوک ام هک یه

 یرارذن عج . ردقوج یفاقوا « راشلاق بودبا تعاطا هنلود یرابهار

 اسد بودا تمدخ لد و ماعط لذب هسرفاسم همد هنقشع یسع ند ۲ رلک

 نوجا كما رظن ناعما . راریربتک رابوخ ٌهماح « راناغرو « فابرز ۰ بیش
 « راهببلصو لیدانق شوموک « نوتلا . مدتبا اشا بورک هنجما كنبمریدوب
 رینعو كاسم هکردرد 4 شلدیا ناز ها رام زب وآ تمق ید عنصم ردق لوا
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 راس هزنپرب تروغو هسحیلقو رب ردها نوا یزوق رب «هیهفآ وا
 ۱ زد زوک 6۱ هد تابوت تال رک ا

 نیدلا ماسح .یدنفا لء یدنفا نیدلاحاصم زرع. ىراهاکترابز

 تراز ییدنفا نیسح نالوا یرارازکرزب ردب كنیدنفا نسح «یدنفا
 . مرارا هللاسدق .كدلبا

 هلراقشاعو نتسودو ابحا هل بودا رلقوشو قوذ نوکچوا هدرېشون

 قرهشالعادو هلا اغا رفعج ماز یحاص نمهناخ « هل راترضح یدنفا خمش

 .هنسهیرق ( هس اموا ) كرهدنک تعاس (ع) هبهلبق بناج بولا راقیفر رارا
 .ادلک هنسبرق هسعالپاپ هدتعاس (ه) بوشآ .ین(یسالباب كينروط) ندنآ
 بولوا یبوکر اغلب برص .ردوکنادایآ و رومعم هدنسهیحان هسجنزوا هیرقوب
 ندنراغاط انواتشا ادتبا یوصاجرو .راقآ نوص (اجرو) ندارو :ردتماعز
 مل یراق هره مل بیرق .هتناخ یوبرب هدنکاخ هالا یراطصا بوک
 ندنرلغاط یمهملق قالپ هدنبرق یراغاط روح یءهدنحا قلدووانرآ هدیرهن
 هدعب . یشیراق هباواص هدنرد « هنر نرد هدسد یرهش هحوف بولک

 ( ادور ) بونیا هبهلسق كراکچ انعو جر كيب بوشآ هدینغاط هعیالبپ وب
 . كدلك هسهبعق

 رومعم كتلود هاوخرخ رب ندنسارزو ناخ ناعلس س .یسهصق ادور

 ههنا یدو اه وردک ا یان کاش ممتاز آ نو ودر کیا
 «یزادجاب «یستح « یرادرس یرحکب یر ادن ردا هلا ىللا زو

 یبمز كنهبصقوب .ردراو یفارشاو نابعا «یسافا جارخ ندنفرطیلوق نیدوب
 ترد «یلهلحم ترد هلج یلحابو غاب هداضق رازتح عساورب هدنرانک مل رهب

 «یهابو غاب ءانب ریکراکیاقوفو یناتحت ددع (4۰۰) .ردنیزم هطبر لب ارح
 هکردرلابیز نادماخ نیزم یلمام ابوص هلم . یلوتروا هریدنیش | هتسخت ابارس
 . ردامز هعار فاعم ندهفاش فلاکت عیه و ندضراوع یرلهناخ هله

 ددع ر ؛ناخ ددع ییا هله < یاشورد هک ددع )۲۱ یتکم ددع (۳)

 كراماحو ناخ ءلرک ندراناکد و .ردراو ناکد ددع یللا «ناح تحار ما



 E. E ى لاا یلچایلوا ۱۸
 و2 شک ۱و2 جوک یک یک KITEB BIE )بوک )ورک )ورک ورک )ورک NEDE DEDEDE BEA ورک یک ورک و9 یک نیو

 وک یرحس تقو بولوا فبما یساوه هلفلوا هداشکیسبقرشو ییامش بناج
 كنلها ندنتفاطل كنساوهو با . رزکیهسرهش نامعللا ةرعم هدنرابد باح " ۰

 هقوح ناولا یراکو نایعا .رد نوکلمل یراقانب هکر دهد بنیمرب یلاجو نس>
 .راراراصیدمم راتسد هنیراشاب بوییک ل روک اودرز ؛باحینسولروکو رومس

 ءرلربک راقابلاقو رلربشفاح یلهحشوقو باوئا هقوج یرلنالوا یللاح یغاشآ

 .ردرامدا راجت هلج «راروس كی یرغ یسیلاها ۰ رلریشهیوس هخانشوب
 هجارف هقوح یزمربق ۰ لیشی ۰ لآ ۰ رارک هجارف هایس یراشبداق
 ؛ رازربک هرازاب و یشراح اما « رادزک هنایدوم تباف هدیسه . رازبک

 لاح نسحو هاص هدنس هرن هودع هعار یسهلح , ردسع هدكمرکو

 .ردرانوتاخ یحاص

 ا5 یراقوب الوا : ردراو یسهفایضلاراد ددع کیا س .یراترامع
 هدیغاشآ . ردلوذبم یتمعن همادک و یاب امو حبص كنسهکت یدنفا نسح

 لاص ًالاو ودغلاب لاسو هام یتمعن هدكترامع یهدنناب یناخاشاب نطصم هجوق "

 ِ رد یاد

 سبلت یاتخس هدکنر لش «یتف «یرابص .  یان تاحود#

 اسم ناب ميتمهلرم رم یر واتس ردد هک هد رخ

 باده هلوبناتسا بوبا یراتبوید هت شیب شقنمو عقیم ؛بهذم «یرادلج
 الح یتح .ردقوح ینافراع نادهتکنو فنصم ندفراعم بابرا .راربردنوک

 یرارابررد مالکهک اقح «شمهیا بیترت ناویدر, (یلجیراج) نالواتایحرب
 .ردلالح رحس هک شمزاب رهربظن هج هبیاچ یمهف یلوبناتساو شمهبا نابع

 ندنشیدلوا كاب یراتمعنو یتلخ هلم كرومعم رېش و -- .رهش تایلک
 رلالاب هوک یسهروح .رد ی هشود ےررالاق یرلهارشو كاب یرلمردلاق هقشاب

 ءردراغاب و غاط یسهروج ترد بولوا هبراج نویع ددع زوب هع هل غلا

 تیغ رهش . ردقا صو قوذلها یسلاها بولوایاع ندنرب یرب یرانادناخ

 زول چوا ییادسغ هلک رب .ردراو ارق هراپ زوب یدب هدنسهروج «ردتمینغ

 تا هیقرب و هی رب یسهق رب بواوا روہشم یا ضایبو صاخ .ریلک هبق



 ۷ وا
IEDRنوک نوک )وکیوم  KIM NIERIEDNSIE HIE KETE NIE XIE DEK KIER DIESE 

 ثیدح مع هدر, کیا هرزوا قلوا هدنسکت یدنفا نسح هدیرب .هدنعماح

 تابا بولوا بحو دیشر قابض هراو یلافطاتتکم ددع (۱۱) .رونوقوا

 . ردشمشود قفاوم كب یراهقللس هغموقوا راعشاو

 هعلق یراقو هلحزا .راو یساسع لآ هاشاخ ددع (4) - .یرلهکت

 كس (4۰) بولوا هدنابح لاح هبکت بحاص ؛ (یسهکت یدنفا نسح) هدنتل |
 . ردندیهد یالضف و مارک ۀظم بولوا قیرط یاوشسرب كلام هدبص ددع
 ادخ دم .ردقالطالایلع خسش هدهبتولخ قیرط بولوا روهشم هدفرط یه

 کوا ییراضرش تسد و قدلا ییرلاعدرخ بولو هدنرارک دن و دبحوت

 وراز یارسنابراک هدددع ر .راوینالساف ماه مدعیبا .قدلوا دنم هرم

 كناشاب یطصم هحوق هلروفغهو موح ص هدا یشراح یعاشآ ۰ ردیسح

 )۱۱( « رد هن انار یخ رک ر اکر رلآ تآ و مدا كسه «ردراویتنمی یارسنابراک

 نکاس هدرلناخ وب یراناکرزاب كمګو برع .مور بولوا یراناخراجت ددع

 .راردیک هنیراراید یربیه هدعب «راردیا تخورف ییرلعاتم قرهلوا
 ءان رکراک ر :ردرلناکد نیز و رومعم ددع (۱۱6۰) : یسیشراح

 هرزوا سانرم هدنجما رهشوب « یسهناخ هوهق ددعشب « یناتسدب یوقو نیتم
 مکحتسم ؛ نام هدددع جوا او راورپوک جاغآ ددعچوا هرزوا انحهد ره

 :ردوب یخشرات هکداو یسورپوک اغا دم هلجزا .راو رارسج منصمانب ریکراک
 هاوفا هلا کنن مان ردولوط نادر فطل ن رق كب دم

 هللا كراب لدتما یرپوک از یعادیتران یدبدیراح بوروک
 ۱۰۳۷ هنس

 هرجا رش و . ردراو یرانهرکد نوا رود هللا وص زواحتم یزو

 هدرابدرب چیه کو نام کد عنصم نوک انوک شنواعفاو هرزوا انج هد ۳

 6۰5۰ ) . ردقو یرانمکد نوا یلاراخ كن هدناولاو و یلخرح هن وکو

 رشع هغآ یتلا غابره .ردراو راناوضر هضور لاثم مرا غاب « هاکرظن ددع

 . ددیرب ندهفرع فیلاکت رکید رهش هلکمررو یناطلس ٤
 اما ردشلوا عقاو هدناتسکنس نام لەت ء ىلە رد + لاق ر هجرک روش :



 هبناح لاش .ردقو ترام راثآ هقشاب .راویرابنا لالغ «یسهناخهج «یماح
 یار یلرامت ددع یمرکب هلغلوا هدلباغ ا هماق اما . ردوبق تاق چوا رطان

 ۱ . ردراو "

 ندهلقهدنسقرشو هلق تاج فناملقو -. هسجزوا رهش زکنا ترش

 تاق بونبا میدآ كيب کیا لماک هلیرالو ابق همسک نیلا یغاشآ شوقوب
 هل یناقوفو یناتحت هدنراسیو نیم كنانیچهد رهن هرجا زوا مساورب تاق

 (4۸۰۰) هلج بولوا رومعمو نیربش رهشرپ یلناتسلک یلهجتایو غاب انب ریکراک
 تماعز بایرا اریز : ردرلنادناخ یلوتروا تیمهرکو یلهریدنش هتخت ابثکاا
 چوا . ردفلکم كب ییارس اغا رفعج معاز هلجزا . ردباسحس ینادناخو

 كنرف «ینهرا .ردراو یسیدورم هلحمرب ؛ینابتسرخ راذکجارخو ایاعر هلحم

 . .ردراغلبو برص نتتال یسرنک | .ردقوب یورو راح

 یالآ) رکراک نیو رومعم هلجزا . ردارح ترد زوتوا یراعماح

 عماحرب روتسم هلبا نوکلین صاصر فاص اشکلد حرفم تیاغ :(یمماح یب
 (یماج یدنفا نسح) (یماج اعا نیسح) ۰ ردنوزوم یسهرانم . ردرونرپ
 یرادجسم هلح هدردق (۲۵) رد(یعماج هداز یدیما) (یعماج یثاب یرج)
 و ا هو نوا هاففتتسا یلمد تالصو ديم تالص : راو
 زمکیدتا رفسوریس یرب نذلس (ع۲۷)کردراو هاکزام رهدنرانک انجهد رنو

 لماک یلوط رادام اراد .ردزشم«مروک افص هاکمارآ هلو هدنرارابد مالسا

 داویسود (4) داویراوود ناتمو رک راک ردق یدف مدآ رب .ردعدآ (۷۲۰۰۰)

 ديب «قاوق ۰ رومالخا . رانچ شمکچ رس هنایسآ جوا هاج یجما كنالصم
 ندنسهبط هک ار یرلهفوکش كنب راحاغا هنفد « یوربس « صرع «نوکنربس

 كباتشت | سمش ؛كناتشو فیص هالصمو .رولوا رطعم یغامد كناراکتداع

 رد ا نادزب تعاط نانمّوم هلج هدنسهاج لظ كنراعشا بوالوا یرثأت

 ردیا نایرج مولع ثحابم هجم هداروب هدنسارآ یماملع رابکو ناتعا كرهش
 . ردراو یاوب ددع ( ع) ندنقوبناج بولوا هربسم هزک ایو كاب

 ی: یالا یرب .رونلوا توالت نآرق هرزوا دوج ر جوا كرهش

VA es e ee 



 ۱ هسج زوا هلق

 EDED DUDE KM نوک زاها KDE DIE یوم یوم وم یوم یمجیص مه صمهو»

 یارشاو ناعا «یفارشالابّه .یستفم ؛ راو یرلیوک نادابآ و رومعم هراب

 «یرادرمسم یوفندو «یراد رس یرحکب :یرب ادختک هایس . ردقوح تاغ

 ؛ی.ادختک رهش « یسافا بستحم ۰ یءاغا جارخ ندنفرط یوق نیدو
 . ردراو یمافا رادزد «یسافا رامعم « یراغا راد

 یمهعلقتاقوط هدنرانک یرهنانیجهد س . هسحزوا ٌهعلق نامزو لاکشا
 ةعلق 3 اس یدادش < لکشلا ملص هرزوا اف ىلاع د رم نااب ی

 هلق رب قرق هدنفارطا . ردعدا زو كيب چوا یعرج رادام اراد هکردانعر

 ۵م

 ردیلاع نوشرآ یدب قرق یدقكنراوبد .ردراو ندبنادند ددع (ع۰۰۰)

 قدنخ هدنفرط رب هلغلوا ابق ,وروچوا هرانق لاثم ایغ هاج یسمبرا بااوج
 اما ردراویرلهلاوح هدنف رط یسیونجو لاش «یرغ بلاح هجرک .ردقو

 نکمم شیورو ههعلق و ندراغاط واو ردرلغاط هدهد عب ر یبخ اما

 انوش الح مد هدنتسارآ هعلق وف هبا اغاط نالوا هلاوع از رد

 شهدا تار هغقاب یغاشآ ناسنا ةردهرد لفسا هاردرب رب ییدشا نازک

 لزغامز هچرک . مولا راک كمروس قاریوطو مال هبهعلق ون هللا لاحرب
 هجورب اما .رولوامدهنم زت زعایطهنننهآ بوط تامدص هروک هنشاخ رب شاواص

 هلفلوامف و هرزوا هتشناطاب هدنورورب ارز زاملیراو هثناب هللا شر ورو هلا

 ندهعلق هکرد نرد ردقوا هردوا .ردشمنا هطاحا یرهن انبچ هد یفرط چوا
 هب هعاق وب ییصاح . رنیا ءرکوص ندنامز یلخ قحا ههرد كەهستا شاط رب

 اراخ كنس رانالوا يهدورحا هنن هسلوروا بوط هننرازاود هلا هرصاحم

 وب انب داتسا ء زاقارب یهسمک هنن كنهعلق هلیرانوشروق بورک هرلاراغم
 ندهملق وب بودیا انب مظعو ال لق رب ہل ینیدقآ هنوص انیچمد كنم
 ندنرهن انیجهد یعاشا بوشوف هرابالود خرج یراناغروا جالوق ناسکس

 كنانجهد ره ندرلابق نالا هدارو . ضهروک نمشد الصا ینکیدکح وص

 هبت وبات ردا مصا یمدا كره هلروک یک دعر یمادص یکیدتیا نابرج
 : ردراوهناخ نوا هلح هدهعاق نورد .ردوص كجوکر نوقشوحو ناقشاط

 كوجوک رب كحتفلاوباو یرلوا یاب رتهمو ماما ۰ ادختک « بیطخ « رادزد
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 .كدلباروبع ندنرسج ینوص هسجاث بوک ینرراهیرق كينوزورود «كينوق
 هرک وص ۰ لبسشل راق هاواروم هدنرزوا لو دارغلب بول ندعاطهرف هدول

 ردیرهش هسچځزوا یماضق بولوا یبوک پرص .كدلک هنسهبصق (زوغهنیوغ)
 انرآ هدنسهنس ۱۰۷۲۷ ینسبرنک | هلرایوک غیدزاب ینیرامسا یرب نددارفاب

 هدهنرابوک انور ود هاندرس .لدشعا فیصوت نکردکهنسه ردنکسا قلدوو

 ردکعد «رنوک یسیراق لارق لزوک» .كدلک هنوک (اسربود انود) قدارغوا

 كرديا روع هدتعاس (۱۲) ینارف یدک ا هسح زوا اسو انسر ود اود

 راغلبو برص بولوا هدا هجزوا هدول . داك هنس وک هسک ر ود س

 فرطكغاطءهرق یدوصو «رکیرهن (شیارقشا) ندنجما هبرقو .ردیوک
 هدنببد یسهبصق قجهغروب كردبا . ذك ندبرقوب بودیا عولط ندنسونج
 هاواروم هدنبرق یسهبصق هقچاج بوشل رب یسکیا .ریشیراق هنیوص هسجشزوا
 ؛كيدروت «ودورود ,ناطوه كردیک هبونج بناج هنب هرکوص . رارولوکود
 پرص هدنک اخ هسچزوا یمه كرلنوب . قدارضوا هنراهرق ونلووس

 فقو ابو صاخ هدیرلهج . ت.اعزو راوت یرلهج پولوا یرلپوک راغابو
 . كدلک هسرهش (هسګزوا) بودنا روع هدتعاس ۳ یارفو ردهللا

 هلرهشوب هدنخشرات نیتالربتعم .رلرید «ایجشزوا» راپرص : یرهش هسجشزوا

 هرزوا قاوا مظعا داوس ینوب باتک .ردشلرتسوک (نابیتشاش) یسیناب كلبا
 دمخ ناطلس اف راکرخآ هاردا لاقتنا هکوام ندکولم هدعب . شا فصو

 كنهعلق ندنرلوقروق رلبلهسجزوا و نکردیک هکُعا حتف یهنسو یزاغ ناخ

 هانک هراصح نورد بودا مست هدمم ناطلس هلیا نامئسا ییراحاتفم

 ۱ قآ - ی ران رضح عاف بو وق مزاول تامهم ۰ هن اخ هبج ۰ کی یرادقم

 نادر ورومعم 3 روس و اشاب دوش یو مظعاردص «یرلترضح ندلا سمش

 پ راشعا رلاعد رخ نوجا یسهمهع ه رض ندا نمشد بولوا

 ۳ یا ناب ناب نوه ن. یرابم اع ثكنرهش هسجزوا

 ۳ 1 رف زوب نا لوا یماح كنساثاب ياخش هردنس مدنناا
 (۱۱۰) هدشهبحات تولوا اضق فارش هلتس هن اب هخا یللازو .رداغا اداو وو



 سو

 ۱۳ هزغ اس كسره نددارفل

 كسره بویهک هنسدادما ءژبنق » هاش دم بارپس نالوا یفرصتم هنغاحنس
 شاب :هنمشد ندسهعلق روطق كکیدنو . نسهدیا هظفا شور ینغاحنس

 ربقح . یدردنوک كرءهریو راه رشصا هد « نیسهدبا هرصاح بوبا راقح

 بولآ ناب وک هنسهدلاوو هبا اب دم بارهس ندنتسادختک مظعا ردص

 . یدلوا ناور هندادما هژتف هدمظعاردص 9

 هباشاب در تارمس هدنعاحنس كسره نددارغلب

 زمکیدروتوک یرلرصا هظفاح
 هنسهعلق هلاوح هبهلبق نددارغلب ینوک یحنجوا یعرکی كنناضمر ۷6

 ( كيووسبا ) ۰ ( وبهرپ ) .هنسهبرق (یاژود) هدتعاس (۸) بوک یرغوط
 هردنمس په رانو .قداضوا هنیرابوک نایتسرخ رومعم یلدا (اجوشوراب)
 راناتسو و نابایخ «لب «غاط هدتعاس ۱۲ یارقو . ردهدنمکح یعاحنس

 یلرمسا انشوب هرت هرکوص . كدلک هنسهبرق (هسچرتسب) بودیک قرهشآ
 . ردیرایوک برص رادلوصحم ,قدارغوا هنیرابوک هبل ناجودود «جاووق
 هدنکتا الباب رب هدنسهعلق ( هج واروم ) كرهک هدتعاس (۱۰) یرانو

 هنیراسنک یره (مل) كردبا رافص و قوذ هن رب لابو قاماق
 یعاحنس هر دنمس هن بوقح ندنسهب رق تخاب ی وص ل ی

 هاواص ندرب یسیکیا و هنیرهن هرایلوق بيرق هنسهبصق هیویلاو هدنکاخ
 ینسالباب غاطءرق بولک ندهچوق الصاو هقول انیدق ءرکوص . رولوکود
 رلانم تخرد مظع بوراروف یزماج هلبا جوک ندنرادودبح قرشا

 قحن ا ین رب رهو شاوا بلقنم هناسآ جوا الاب رجش رب ره هک لدتیا ریس

 هنسهبصق ( هیناب) بوک ینسالباب غاط هرقو یارق وب . رالقاجوق مدآ روا
 یهدنجا هبصقو . كدبا شا فیصوت هدنرات ۱۰۷۲ ییهبصق وب .كدلک
 یسهبصق هقچاج «رگندنسهرد هجیلیاوب بولک ندنراغاط هشزوا یبوص انو
 شوق .نحووون .رولوا یقالم هبهبوط یخدوا .هاوارومرهن بوک ندنبد
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 ا « نداشا نسح ین هدنسهملف هو زارکت ادخ تمکح
 یهدنوغرتسا ؛نداشابلع رادرس یهدندوب «نداشاب دمت یر وک یهدنسهعلق

 هرطاب هرطاح هدنسهعلق هول «نداشاب هزم یهددارغون «نداشاپ رکب سکر ج
 رلبجدابرف هل نداشاب ییطصم یحاحیهدنسهعلق دارغلب یلوتسا «نداشاب ىلع
 یناف هد «ردهرزوآ كلك هزم رارزوا ندلوق ید یراساح هسک الاح» بولک

 ندراوبوا ید اشاب ناسح هژانآ یر زو ندوب نآ وا شیدرمتک رلدغاک

 هلردبا عمح رکسع هدزب یدتبا هرصاحم نمشد ینسهملق هرتین ! هلل کا »
 تازغ نالوا روصح هدراصح نورد هدانئا زمکیدشت هتدادما هرتبن ُهعلق

 هعلق یسه الاح كرءرب و هلبا هرب و هنمشد ییهرتبن علق بودنا هل لوح

 هلہنامرف كعاطلس یهرتمن هملق .نوسلوا غاص هاشداب .ردرلشلک هراوبوا

 .مردبا حتف نب هنب هدتلود ماا كودنفا هل ءاشنآ . مدسشعا حتف كلوقوب
 روت امد اطلس اما .راهدیا هظفاسح یراوبوا هعلق هدکلود ناه

 كللارق هقراعاد كلارق زبق .كنسراساح هسع : مدنوط رللبد جاقرب ندنفرط

 كسزوب هل كناب ییانوا كراکسه ددع یدو لغوا ناکب .یلغوا نرز
 ندنرلسوحنم رادو ییرلکدتا هرواش«یمتک هرزوایمهملق هژنق هلا رکسع
 قابا رب مناطاس .مدلآ ییربخ تح كنب رلکدتک هرزوا هژیتق هلبا میلفع رکشل
 هززوا هژبنق یخد نس هلتداعس بوردنوک ی رکسع رابات هنسهعلق هز لوا

 «نیسهمعا شومارف نداعد ربخ ید یز هدراویوا هعلقو نیسهروس تع نع

 هلا راغوط نارق بحاص مظعاردص نآ لوا ناه هجناک شحوم ربخ هيد

 ۱۰۷ بوراقیچ هلبا انو اعد هنسلوح یارس دارغاب یمللالوسر قاحنس
 راطفا نکیا یهدلا مماص هدمت تما عیج ینوک یجنمرکی كنناضمر یسهنس
 . یدتک هنشوخ كم كرلک ابرت راطفاوب . یدلوا نامرف

 روسع ندربسج یهدنرزوا اواص ند دارغلب هد رو: نم مو: معا ردص

 .یدنلوانامرف دعاقت نوک چ وا هداروبو یدتاتکم هدنسارح نومز كردبا
 هلباهغف رش صاوا هیاما و ناریهریم نالوا هد لشیق هدراقاحنسو تلابا عیج

 كسره مظعاردص تاذلاب ید یریقح هدنراکدتیک بولیغاط رایشاب یحومق
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 رکسع كس شا هننورد كنەژىنق كرەر دیک هرخاف تعلخرپ هاشاب نسح رت

 هدراونکیس ندنآ .یدروک یمزاولو ثامهم هرخذ كنهعلف بوبوق دادما |
 ناخ ناملس كرهردنوک رکسع رادقم هیافک هعالق هلح بور و رارق هاتشم

 اشاپ رکب یلهفک نکردیا ریمعتو مءهرت ین-هصاق یوجم « یتبهعلق یسهب رت
 همظعاردص توت ینشاب هدد« ؟ كدلك چک هدادما نوع و هدک دلک چیکكب

 هعلقوب اشاب یحروک ندنکیدلبا طض نمشد هدیتسهعلف هرتنو یدلدا ضرع

 یعوا نیرز هدانئاوب اما . یدلبا ضرعو اما فالخ یاشاب نیسح نوجا

 نکیا هرس هدنتل | داونکس مالسا رکدسع بولوب هحرف یلغوا ناکب و
 بوردنو نمشد هدب زک نوا ندنف زط یسهعلف اووا بلو كیاوارد رم

 دم یجروکو ییدشا قارحا ینسورپوک كسوا هرزوا یرلمارم هرکوب
 همظءاردسص هداشوورتم یربخ یفیدلاق هدراوتکس هلبا مالسا رکسع كناشاب

 ندادسعا تسد كراهعلق روک ذم ندنکیدتا رارف ههعلق ی كنمشد بولک
 كسوا یاشاپ لیعامما رب زو بودبا ظح تاهج تاهج هغغیدلوا صالخ

 كما رامعا رلورپوک هدهنکب جاهم كردبا رومأم کما راما ًاددحم یتسوریوک
 .هژینق بولک ندراهلشق مالسا رکسع هنوک ندنوک .یدتک رانامرف نوا
 هس وورتم مظعاردص هدعل <« یدلردنوک دادما هن راهعلف یوح ؛ راوتکس

 . یدلیا تدوع هنسهلشق دارغلب رارکت ندنسهصق

 نلیع كلدلک هنلزنم ( هقراپ ) كرهدیک هقرش بناح نده وورتم الوا

 زمکیدکج هلنج بوریو فیطلیساوه هداشکرب هللا بانج قلیشراق هما باذع
 (ارسپ رسعلاعم نا ) هدیداووب ریقحوپ ۰ یدریدتنا شومارف یرلانعو مر

 لهس هدنمآ یمارح مرس هنب هفرش بناج . مدتیا هدهاشم یش رش نومضم
 اوه هدیداروب ادخ ده . ىذا لرتم هدنسارح ( رمز ( كرەكح 2

 یمه كرل زاق رمد نالاف دنا قمار نومز امدقم بولوا هداشک

 رارکت هدمب .یدنلآ ایشاو لام یرلکدلیا تقرس كرلزسرخ هاو بونلوب

 قوذ یا قم چوا لماک بولوا لخاد هتنرپش داینلایوق دارغلب علق
 كدلبا یرالصف ارقس نیسح ویراتبح ناح هلا یفارشاو نابعا هلمحهلبا رلافهو
 . یدلک رام لردا روم اتش ماا هح هل وب و



  Eیلجایلوا سیاحتنامهبی  ,
 شک کوک نو  DIE DE KDE SIE DIE DIE TDEDIE NeIEDNIE DIE DIE DIE DIEکوک )یک کوک ۱9

 بوباعوق هروخآ یخد ییراتآ مدلوا نک اس هدنتل | حطسر بوب وق هنشاب
 ا مدروک ین راکرادت رفس بو هلس یزعاحو مدصا یی راع هماللاص ناه

 هدازنهوب .یدلوک لمس یزو كقلخ قرهلوب تنوکسراق نوک یجندرد ادخ
 یلهلف قرهلوا رادربس اشاب دمشیحروکنالاق هدکسوا بولیزاب رایهاشداب سا

 «یرجیکی هطوا نوا «اشاپ رکب یلهفک هاشاپیهاربا . اشاپ نالق « اشاپ ینطصم
 رکسع كس قرق هلبا اشاب دم ید یحشوط هطوا شب ,یجهبج هطوا یتا
 ناور هتسدادما كرلهعلق نالوا هددحرسوا و راونکسو هژیق بوللوا نیصت

 0 . رابدلوا
 راهمان دایرف ندرلاغا رادزد ۰ ندن رلکب دحرس هدلمو ادخ تمکح اما

 یسهبرت كنيرافرش بلقو رکیج « قاصرغاب كموحم ناماس ناطلس بولک
 ۳ ی ات ياا یراق دیک ترور قورو ا
 جا كنبوجم الاحو ینیدلا نشد ینسهعلق هدراد بوقاب یتسورپوک كسوا
 مظعاردص ناه هجنلک هلرایجداب رف یربخ یکیدکود كردبا هرصاح ینسهعلق
 بوردنوک هاما دم یحروک یهدکنسوا هلج هدیزکسع نالوا هدننا

 یارک دجا هداز اځ راتات نایالشق هدنسهعلق :رونموز هربص یرادرآ "

 هدیتساغآ لاو رانا كس ید ناسکس بولیزاب راف رش سا دکوم ناخ
  یالبا رومام هتناب ادرس هاب دیک یر وک یهدکسوا هلا رانا كس قرف
 شن ۔یدتک یرلاغا مظعاردص هلرلما دکوم یخد هنازغ یهدهعیرا بناوج

 (۱۲۷۰۰۰)یرکسع یللاع هدد زک كسشعلا هنناب كناشاردمع یروک هدنوک

 قارحا یسوربوک كسوا بولوا عج یرکسع یرانات یاب هلا یرکسع عرق

 رلاسو راوتکس .هژدق هللااشاب د یعروک مالسا رکسع لج نکیشفلوا
 بودیشیا یشیا رارق خزود رافک ندنرلکدتبا هجوت هنندادما كنعالق رابد

 . هجفویود بوقیچ ندنراصح ءرشط كنب وچ هلا لردبت هرارف یرارق
  هجاقو رک ندننآ یرلهعلق راونکسو هژیق قرهقارب هدیراهعلق هسن هرب
 اشاب دم یحروک . ردا رارق هدنسهعلق راوبق جک هدنرانک اروم رهن هجاق

 توراو هنسهعلق هژدق ات قرهغو یتمشد )کس لا اب رد ردقو ید

  REحر 1



 ۰۹  یرفس رام هن

I ۶و )و )یو ( NSIERNSIE NDE NIE NoIENSIEیوم وگو )یو ( NDE NIE NIEکوک یو یو  ( KDE 

 یرداحیه بوسمهرود تاق تاق یرلهمیخ , یدلرف یرلهزاق ریمد هد

 هرزوا قابار لا بودا لیمحت هراهناخرابو هناخسبس یناف صاف یک شلوروف

 هڪ بوبا اق یرازادتا هغملاح اتروزو یرو دلرلرتمم . یاهو ندا وط

 زونه هدراق بود لئآ اک هداس کب یدلاق هدر ودروا هاکزاب

 هدنعاس (۳) كرهکج تم ز عاونا هدانشو نارا تدشوا ندنکیدمنا مارآ
 هنناغع ناخروم ندنکیدهمک هرب رله زاق هدهدلزنمو . كدلک هنلزنم ( یلویق)

 بادع قووص نالکح ا «رایدید (یرفسزمع قیزاقیمد) هرفسوت

 . ردشمهلوروکو شمهماکح هدحشراترب چیه یمیلا

 ف هرزوا راق تعاس )٥( هرژوا قیاس بولسا بوقلاق ندارو

 2رلبا یتورواص همرورب ,هیشرب خچر «ییدر ەد زمو .كدلکهللزنم اقراب

 قرلوا اوهرب هلقح قربالاق هدنرب ءاکرخهنو همیخهن بوسارصرص دابو مع

 تآ بوقب یرلهود مج جلئوب . یدالشاب هتوالت یتبا ( لانا ) سکیه

 ندنراناجمادخو رزک یرسرس باود هدنوماهوب هلفعاق هنيربرب یرلرطاقو
 هحابصیمالب فر هحیکوا بوکهلبوب هدنوکوبهسیا لاحهن .یدرارواوا رازب
 ونک. یتلرومتاب_هدشد یرارفو هدنس همیخ که ندنکدنکید ردق

 رامورات رلرطاقو تا هلح بوسا راکزوررب هدلیللافصن نکرلراناب شملوزوب

 یرارداجرازسزخ هرق هاو راشلاقکوط بولیربق ندقووص رامدآ بیرغهح

 رب ندرشنورشح حابصلایلع . راشمتک بول | یراکوب هلبراراغو راشم اب
 هرکسع .كدلک ههحفورتم هدتعاس («)قرهقلاق ندلحم و هليا البواو بولوانوک

 نامرفدعاقت نوک وا هدارو «رابدنود هشیمرک هتنج سکره بوليرو راقانوق

 هدنشاب راشت | قرهقا شتاولع ولعهدنراهناخ كرېشوب رامدآ هچ اما .یدنلوا

 هکوط هدنشاب شتآ نکشمک قووص ردق وا هدیرلهچاو یدلوا اعا یرازوک
 تداعس ءراپدنک بودنا تحر هنسدادجا وابآ ك:ةلخ كرهشوب ادخ . یدلاق

 هوارب یرالابع و لها كوا ردق نوا تبالو "یلاها هلح ! هدا سم نیراد

 رابتخا یرایدنش بوربو قانوف هلشف هنیملسم تارع هل ینراع رخ بوی وف
 شت آ یم رامادخو بوهمرک هبهناخ الصا ریصقترپ ریقحو اما .رابداپاتحز
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 ناه هجنشیتب رابوتکم شلدبا كيلد . كيلد هليا شتو شلزاب هليا ناق
 هرجادارفلب بوراقبج هنسللوح یارمم یرلغوط هداتش تدش ریلد فا وا
 نماوا رر هراناریمریمو ااو ارزو نالوا هدهلتشنقو . یدسا ادن رایدات

 بایرا هرجا دارفلبرهش . رایدلوا ناشیربو هدنکارپ یهلح بودک هفرش
 رکسع رذق كس نوا ندنرلاغا ریزود ندنرالوق وق دوجوم « ندناوبد

 ناوركرەكح دی ادش و مالا هرس ( قیزاقرمد ) نددارغاب سەل بونا وب

 هللا رکسعك (۱۰) دوجوم هددارغاب مظعاردص هدتماقو شقوا .قدلوا

 ی هدنرزوا اواص قراقیچ هلبا یالا رب .بوخآ یتیم لوسر. غاجنس
 زداح ؛ زجاع رکسع هرزوا راق شیراق شب هدنمز یار یدک يۈر وک

 دالو اوک بونوط زو یسز تانتشا رگ هسرابدتا دمح ردقهآ هفمروق

 همیخ هدنلا نتا هدارح و رکشع . یداوا زمع قیزاق قرهلوا یلاوشجت

 اصوصخمدآ ین كه بوبهرتت بت ریت یک نازخ كرب هدنکوا یهاکرخو

 شياهح اما . رلیدلوا رازمب ندنرلززع ناح رانکایرت نالوا مدآ ین اتروص

 بوژید هنیرلفارطا ین رالبقت رابو دارغ نادسیم نادرع شمریک شمروک
 رارداح4 هج هلو و رلیدالغاب هرارارغ یرلبانط قربروق رهمیخ هنسهروج
 رلتآ بولاق هدنریح مع هل ندنکیدهمکهرب یراشزاق كرلت اما. رلیدروق

 ندیهاشدایناخ هج مظعاردص ناه ید اک یرسرس هوزوا راقب یهدارح

 هو رزو یدنالرامصبا راق زاق هدهس راج رمد دارغلب بودربتک راش زاقربمد

 هیلبا رادروخرب ادخ اما ۰ رایدروق هلراش زاقریمد ت راهمبخ كناود بایرا

 نآ لوا ندن رلقدلوا شمرک درب رودو شم و شا یرلمالع لربقحوب

  بوکود هرارپ ها هجناوا وص رانباق كزهدیرا راق هرجا هرجت بوقاپ شتآ
 كنآ یهو رلیدالغاب یرلتآ قرهقاق یراقزاق هلحوا ناه هحنلوا قاشموبرپ
 لاو ۰ رلیدرک یک روک هفارعا هد هر داح یرلقدروق, بوصا ناص هنشاپ
 ۱ هم بوت اروم راباق_ تراب بوزو ناغا پاب
 ریایب هللا یبانعو جنر یدنادشو بعت ییدکخ «درفسوب كمادخ یموللوقهرق

 كرلناشلاح هبامراقیچو بوبامقج ندنر راه زاق رلراقلاق ند داو وب حاصلا ىلع



 ۰۷ یرفس رام هنن

 هفت رتو زومعم اما .ردقج هصق لزوک ابر ترف ا شنا
 « ینلصاخ كنکب ءردنمس هدوب .ردهدوسآ و نیما هلفلوا عقاو اص ندلوب

 یسا رق رومعم هراپ (۱۱۰) بولوا اضق هلسهیاپ ها یللازوب .ردینلاداویوو
 هل یراملسم . ردرا-هلب  برص «.قانشو « روتو ینا ۰ ردراو
 هقانشوب بوک رلقالاق هقوج ناولا و راهلوطهقوج قجهصبق هدنزوک ی رازید

 یار « راردداقنمو عیطم تیاغ هنی راک اح . راریشهللوس هجراغلب هحرص
 : یوف ندوب « یماغا حارج « یرادرس یرحک, ؛ردیرب ادختک هاس ید

 یاقوف ۰ یاتح ددع (۱۰۹۰) ۰ ردها ر نوا هبصق ۰ راک ندنفرط

  .ددیارم (۱۰) ردراو یراوا یلهحابو غاب یلوتوا تیمهریکو هریدنیش هتخت

 . ردناوارف یسهحفو غاب . راو یناببص بتکم )٩( هک (4) هسردم (۳)
 هفجاغژوب و بوق | ندنجما یرشهجشزوا ییوص اید ندنانایرج ندنجماهبصق
 شیارقشیا .ریشیراق هنیرهن (شیارقشیا) بود یناشآ ندنوب قربارغوا
 ندقدلآ یبوص انتبد بولوا عج ندنراغاط كينادور هلی راغاط هجشزوا ید
 . رشیراق هاواروم هدنبرق یمهبصق هقجاح هرکوص

 راغلب . لاک هنسهرق ( هقول انیدق) بودیک تعاس (۱ع) هبغ بناج
 هرجا کاخ یناجیاس ردنمس هبضفرط هنب .ردنرزعو رومعم بولوا یوک
 لخاد ه (دارفاب ) بودبا روبع هدنعاس (۱۲) یرادنک رومعم هحرازوب

 . قدلوا لئات هن هرات ناح هداتشم لوا هلنمرابدنفاو

 هدنر رمز كناتش تدشو هدنهرف كسدرفلابحر یسەنس ۶

 یرادنقا .هنمقبج هرمثط ندنسوق كنهسمکر بوالباق یتحر راق یناہج

 داوتکس « نداشاب نسح رس یسلاو زق همظعاردص هدرانوک یغبدالوا

 .كسوا ۽ ندنراا هملق اووا ا ۰ هحفواقع » هبلژیر ۰ هحفوو
 بوک رایج دابرف ندعالق هڪ اهدو ندنکب هنروطن ومیش .راسکس .یوج «جامم



eیم همانتحایس یلچ ایلوا  

 تابح بآ ندرب هجرازو هدنید یسایق هملق یهدنفرش كنهطبزول قجما
 هدزوم ۰ رردتیا نارود یرلبایسآ بودیا نایرج رلوص یسداپ زوب یک

 چوا هکناص .راویرلوص قووص هبنم و ا زملیجما مودو چوا ندرلوصو
 .ردایقتیماوه .ردمغهلا عیرس ردقوا «رداق هک یزوق یلقوطرب مدآ ترد
 .ردرامدا یحاص هرفس « تسود بیو .نوعوا ۰ اسو ملح تاغ یقلخ اما

 نود هدناتسرامع تعاس (۷) ههلق بااح هن بوقلاق ندهصق و هدعب

 هلا مابا روم « شعا یوک رومعم هدعدق نامز . كدلک هنسهبصق (هقجاج)

 لاثم مرا غابرب الاح قرهلوب لسانت یتاخ ندنغیدلوا فیطا یساوهو با
 ۔اداو وو ی بولوا یصاخ كنکب یغاحتس هردنمس هدو .رداسز هطبر

 رومعم هراپ (4) هلح بولوا اضق فررش هلیسهاپ ها یللا زوب . ردیس
 به « یسشنح ۰ یرادرس یرحک ۰ یر ادخیتک هاس «ردراو اب

 رومعم هدررب هداشکو عساو هدنرانک اوارومرهن رش .راو یلکو فارشالا

 رهن . ردقجهبصق نیريش رب یلناتسسوب كبشم «یلهجتابو غاب نیم .«نادابآ و
 (انیدونی) نکردبا نایرج هلامش بناج بولک ندنراغاط لحوب ید اواروم
 رسج چاغآ ییدتسا انب كموحم اشاپ دم وابرپوک هدنبرق یمن الا
 قره یلاح مظع رهن هدنسارآ یسهملق جولپوک هلبا هردنمس بوک ندتتلآ
 لها «ییحاص لاح ندتما یاحلع یقاخ هبصقو هکاقح اما .ریشب راق ههل وط

 هل بولوا رومعم هلناکر, یرلاعد یرلهصق .ردرامدا ضرض یو ضرع
 یاقوف و یاتحش یبوئروا هت هردنشو بیم رڳ هد (۰۰۰٦)و هلحم ا

 .راردیاتباعرهماع بلاط هدرهش ون .راو یسهسردمچوا یارحیدب .ردرلوا

 ردنیمرا جاح بودا تافتلا كب هبرعدالوا یتح . ردردا یساملع اریز
 «یسهکت چوا .راردبا یحاصلایعو لها هلترد2۰ لذب هنیرطاخ تیاعر همد
 تی راو یناکد ددع اک اخر :یاخ ددع ییا «ینایص تکی تزف

 . ردقوح یرالزوک ندنتفاطل كنساوهو

 (۵) یرلرب ناتساحن نادابآ و رومعم هبهلمق باج هنم قرهقلاق نداروب

 هر ر هدراصعا نوا هدول , كدلك هتسیصق (قجهعءژو) بوک ةدتعاس



 ۶ + ۵ ىس هعلق كبودور

 ۱96 ۱ یزک )یک )ووک یزک یوک )یوک وکار )و9 یک NIE نوک دو NIE DEDI NIEDIEDIE یک وه وکیوم

 . ردلارق شولیم ندنرالارق نرو قسناب -- . یسملق كيندور

 هنسانغ دارغلب حتفلاوبا هرکوص . ردشمهلبا حتف ینا ناخ دیزیاب مریدلس
 هدهسشمرک هنلا نمشد هرکوص . ردشمهلبا حتف هلبا ناما ینوب نکردیک"

 تلوص نمشد یوک یجترب نوا كنهرخالا یدام هام _هدنحشرات ( ) ٩۲۷

 یلطاص هلا ناما ینهعلق راک هدننورد بولم ینکچ هیمهدا تمواقم هب همناْهع

 بولوا هدیانع لا تسد یرب ندرصع وا الا . راردا میلسن هکب یحم

 :ردیصاخینلیشاب وص شغلوا زارفا ندننواه صاخ كنیکب یغاحنس هردنمس

 ردارق رومعم هراپ )۷٩( یسهیحان « رداضق یللوصحم هلیسهیاپ هغ | یللازوب
 ۰ راو یرافریت یرحکب یرب ادختک

 كنالاب هوک رب شمکج رس هیامب جول س . ثیندور ٌةملق لاکشا

 هکب یاب یزاغ یلهردنمس هکردنارب و هنهکرب اس كنس «سمخ لکش هدنسهورذ

 هلردبا هرصابح ید كب یلاب یزاغ هلکشا ناصع یقلخ هسلق وب هرک رب
 . رولوا نک اس رانایوج هدنجما دانش تقو «ردشمهلبا بارخ ندنساسا

 هرد عساو رب هدنسبغ بناج كنسابق نیلا كتهعلق س . یشوراو

 زکس .ردراو یملسمریغو ملسم هل ددع ید هلج هدرب ییهابو غاب هدنچا

 ماج رب «ینایبص سام جوا .ردارحم (۱۱) «راو یرلوا یلوتروا هتحن زو

 هجروطوب یتلخ هل .راو یلاکد ردق ناسکس .ردفیطل یتوص .راو 1

 یدابق و یراریشقاچ یلدحرس یلجموق و باوئا هقوچ بودبا تاک
 یماباعر قانشوب « برص . ردا تراجت بویک رلقالاق هفوج و راشوباب

 یراجاص یوروا هفرط هنوک رر كنرازقو نداق ۰ ردرادلامو رادمان

 راشوموک نوک انوک هرزوا هیات یراج و یلوتروا شاب یرازق . ردراو

 اعر یلوکروا یراشاب « یلناتسیف ؛یلباولا هفرط رب .رارزید راهحفآ هقابو
 هلاوح هرهش غاط هدنسبقرش هلغلوا هدنتل | یغاط كنهعاق هبصقوب .ردیرازق

 لبس هدننوزوا نوک وا . زاغ وفوط ین رک یایلا لماک ربع ندشداوا

 شلوا عقاو .دنیمز رب بیر رولوا لئاز لاوزلادعب هن بونوقوط شنوک
 . ردیقت تباغ یخد یماوه + ردرابدرب راو لفسا كرد بولوا هج هبصقرت



 یدنهیهدنشاب رسج .كدلک هنسهعلق (راوقل وور بوقلاق یغد ماظعاردص

 هدم هعقاو ینو نکردنک هرفس امدقم ارز ؛ مدتیا ترایز یترابز ناطلس اب
 .مدشلآ ینربشب « ناسرولوا لصاو هنم ااف ء الاس هللاءاشنا» بوروک
 نوحشرش حور بور و رذنو نابرق كرهلک ههاتساوب هلتمالس هني ادخ دم

 ینیرهقنالاپ كاساروط «یتوص . هلوا رضاح یراتمه «مدلیاعورش هن آ رق متخرب
 تفایض ءرکسع یسلاها هبصقوب . كدلك هنسهبصق ( هجمورتیم ) بودبا روبع
 « رایدلوا یتتتسم نده كم هل یراهدنبرخ كنمیلسم تاغ « رایدتبا
 ندیک هترافوبهن یءرئاسو یلغوانرزهدارو «كدلک هنسهبرق(هق وو) هرکوص

 لاج یو بات بولک قرهلبرآ ندناجو تآ هج ر لک رساخو بئاخ اشاپ نالبق

 .یدتک هنسالشق كردبا لق رر «ررب یلالمرب لاوحا هدمظعاردص روضح
 یالآ بوع یوریوک میظع هرژوا اواص هلردک هرجا یمارح مرس هنبندنآ

 یدشیا راقلنامداش قرهتآ راپوط قوچرب یسهعاق دارغلب نکردک هلبا میظع
 ۱ . قدلوا لخاد هلتمالس هدارغاب

 مهارا ید هربقح بولبرو رلالشق هسرلاغا مظعاردص هددارغاب

 مانعاردصو مظعا روتسد زوروبش .یدلربو قانوقر هدنناب زمدنفا ادختک

 یرللصف ارقس نیسح هلبا رابک و نابعا راس و ادختک مهاربا هلزمدسقا
 یدنادشو مالا زمکیدکج .یدرولوا دبع نمزودنوک ردق نمهجیک پودبا
 . كدردنا انث یلاع قالخ ماشو حسص كردا شومارف هلح

 یغاجیاس هردنمس هترلافا مظعاردص نکیا هدنساتشم دارغلب مظعا ردص

 هردنمس نددارغلب هدقدنلوا ناسحا اتشم یوک رب ید هرقحو بولبریو

 . كدتک هنلبصح اهب هربخذ هنساضف .(قجافاژو) ی.دنغاحنس

 بودکهرجا ارق ناداپآ و رومعم تعاس (۸) هبهلبق بناجندارغلب "الوا
 تاغ هدنسهبحان یماضق دارغلب هدنک اخ هردنمس . مدلک هنسهرق (یاژود)

 هلق هب ندارو .ردن نمو رومعم تاق اما . ردد وک برص رادلوصح

 . كلدلک هنسهدلب (كشدور) بودک تعاس (۵)

| Ro < 



SDE بک رم RL 
۲ Sh ۱ 

 . RSی 1
  Eا

EE 

FE 
3 ۰ 

 e} تع غ هدارفل ندنش هعلف ندو

 و2 )9 )باک )یک یوگا eI )یک )یک KEDE KDE NEDE IE KDE نیک SIE نوک )ورک و9 و یوک یر اووک یا

 هدنسهقنالپ (یلبتب) هدهلبق بناج بوک ینسهعلق ناراتروق ناج قرهیعوق
 كن هقنالاب کب . دک ینیرلهالاب ان لوط «شخاب ؛راوهدلوف ندن | قدلآ لزم
 هللا یارک ب تحز یکیدکح كمالاب ایر نوجا كم ندنرسح

 وجکس ۰ ا , زابسکس ندنا ! یداوا دعاقت نوک رب یتح ؛ را

 . نیدز هليا رکسع كيب یللا اشاپ نالبق هدنسهقنالاب (جاهم) بوک ینراقنالإ
 ؛اوارومان ینراالو جرومکم .نیوولسا «ییغوا ژادن «یلغوا ناکب .یلغوا

 دومأم کما نالات نالآ و تراغو تب ردق ههګ راو هنرارپ ايار «اوارد

 بوقلاق ندارو مدا ناسآ مفا یدبا یقاتش تدش اما « یدتک بواوا
 یا هدارو ؛كدلک هنمیظء علق (كسوا) هلرهک ینراهقالاب ادراد «داواناراب "

 . رایدریو یسفولع مساق ءرکسع موملالع بوللوا نامرف دعاق نوک

 حورحهج بولاق ,دنتا | راق راهاکرخو همیخكس هح بوغاب راق هلل ةمظعلا
 بوکوط هدنسارآ یرلقاقوس یغاط را كمظعا ردص نایهاس لدهتسکشو

 بوربوهلعش هلاعباتشت  باتفآ ینوک یس را ادخ تمکح .رایداوا موج

 یرالاح نکراردیا دم بودیا نظ دنیا افص تازغ هلج ندنراح تدش
 لوا هنن بونااوا یرادتقا هغمقبج ندنسهمیخ كمدآ رب .یدلوا نوک رکید

 هداناوب .یدلاق ندزاعوط قیزاق رلهمیخ عرج هکیدغاب تر ناراپ رب نآ

 الب واو رب ره ندنشاب و ناح سک یه بوسا ید ج ی دی دش

 هفولع مدا كبشب قحا هدننوکمتام هبوب . یدیوق ر عزف «هادلواوو
 ندنررسدردهسد «ریلیرب و هلدهنوک چوا ید بحاوم هرازحاع یربغ» بولآ

 هسد ««یدلوا رود یرارتفد تبجاوم» اشا دما رادرتفد بونامراو هب هف ولع

 هنسماساكمدآ كسر نواهسد «.رددوجومان راذابامالآ هفولعوی» بوناباقیرتافد
 قازرا عطق بولاج ینبرلیماسا كهللا دابع ردقوب ,یدب ۶ یتراشا فرح مم

 یا و ههدازناخ بودبک تدور لپس نداوه ینوک یسهتربا . یدابا

 ههدازناخ بودا راتفایض مظعاردص هنبرلاغا راتات رابک و نایعا راس تا

 هقحاب بوناوا ناسحا تآ نالبحک ی سز یهوجمرب كروكر ومسرب هفایضلا دعب

 , رابدتک هنسرلاتشم ید او ارزو راس ؛یدلوا ناور هنسهلشق هننالو



IERIE IE IED یک هک NIEکوک یو ( 

 ینانامداش بوط ردق لوا هد كدلک افص نوجا مظعاردص ندن رلهعلق

 هتشپ مظعاردص نوک لوا . یدهرتیت ریت ریت نامسآ و نیمز ایوک هکرایدتا

 هست نوجا یرارب نالوا جاتح همیمر و یمعت كردما اشاع و ریس ینسهعلق

 «یدننک هنسهدربارسهرکوص ندنتفایض كنبررادرتفد ندوب بودا رادک انو

 ۱ بوک ندنسوریوک ندوب یرلغوط ناربمیمو ارزو عیقب هن نوکوا
 یک یستریا . يلبا ماخ ثکم هدنسارح هلک یهدنرانک ندوب

 اشاب ىلع كرديا روع ندنرزوا یرسح هن وط هما مظع یالا مظعاردص

 کیدایتآ رلیوط ردق لوا همریدکسندنسهماط اشاب 1 وا كنهتشپ هلیسهساط

 م يدرس یک شوق بوبال ژیع هرزوا ره ى تفهردژآ یرب یھ

fبولوا ااا بوط ملیا رب ندنسهعلق هر ترد كسدوب هن  

 ارزو هدعب . یدسا لوزن هرجا یسهدریارس هدنسارح هلک مافعاردص

 بوناوا نامرف راهلشق هن راقاجنس یتالو هنسوب و یرلکب دحرس هلجو

 . بودیک هنیراهلشبق یهدراقاجنس فارطا ندنتلآ نیدوب تازغ هلج
 یرزو یدوب هدءعب . یدشوا راذک و هش همد «زسهروط شاب رضاح»

 ینلابا هنسوب هلغلاق ظفاحم هدراویوا هعلق هلیرکسع ندوب اشاب نیسح یراص "

 بونل وانامرف یسهلشق نیدو هیاشابیلع رادرسهسوک یریزو سو لب رکسع

 دن یحروک .هبلع هللا هحر « یدلوا موح ص هدن | قرهلاق هدنیدون راکرخآ

 ناسحایصنم یعاحنس كسه هیاشاب دم بارس .یدالشق هدراوتکس اشا

 هلشرق یراقاحنس هقجاب و روجوص ههداز یناخ رانات .یدتک هباروا هلغملوا

 نا هلشق ع هم لصاما . یدلاق هلا یریزو هداز ناخ بولبر و

 دارفلب هار منع هليا میظع یال آ هنب كردما هجون هدارغلب مظعاردص بونلوا

 : . یدلبا

 زمکیدتِک هدارفلب ندنسهعلق ندو
 هنسەعلو كب هزم بودک هلیرانک هنوط رېل هبهلق ند ادو ال وا



 جاو علق ٠ .٠ 4١

 محمر هلود ا هژىنق ارز ۰. ردن کم هسزک هبارآ هرزوا یراود

 رب شلوا عقاو هدنرانک هنوط كنهعلق هرشط یسهعلق ما هجا . ردهقالاپ
 هدنجما یقدنخ هجهقشاب ید كنو .ردهشوک راج راصح ما یوقو نیتم
 بشخ هاو هدنک وار یوفرپ هدب غ فلاح « روروط یوق یربن هن وط

 یوا راوزد لورا هر دسش هم ردق یللا هرجا یراصح جاو یر

 راو ئماج ناخ ناماس «یرارابنا لالع .« یس هنیزخ و یس هناخ هبج .یرلهناخ راسو

 یهعلق ج | وب :هدیمهعلق شبط .ر.قوب تمالع ندوشراحو ماجو ناخ راس

 نم هل لاپ تخردو تخل هلود یتدوب هکردهرومعم هملقرب شما هطاحا
 لوتروا هردنش هتح ددع كم هع شا هلح . رد وف هعلق 171 تاق يا

 الوا :ردزآ یرهناخ یناقوف رکراک ندنکیدکح هرصاح هرک هت اما ,ردراوا
 ردهاکتدابعرب حرفم (ییماح اشاب شاقهرقموح) .راو یعماج بار ید

 یزاغو دنهش و دصسوب ندا نادا و رومعم هرزوا تفابق وب یحاو هعلقوب
 ء راو یناکد ردق قللا زوب قا دفمر «یرصتخ ماحرب .رداشاب شاقهرف

 غاب نکل « ردقوب یسهفایضلاراد ترامع « یسارقلارادو هسردم یناتسدب اما -

 کیا كشوراو وب . ردقوج یرابزاغ یحاص هطوا ۰ یرللزوک «یرلابو
 رطان هب سن یرب ۰ ردیسوف (ناوطح) ا هقرش یرب :داو یسوف ددع

 . ردرلوف ربمد.و نیتم ید روش يا وب . ردیسوف هلکسا مدانرانک هه

 راو یشوراو یماناعر رام تاقرب لصتم ههعاق وب هنب هرشط ندشوراو وب
 . راو یرلکلد لاغزام و كسريد هدنفرط سه « ردشوراو تاق نیلابوب اما

Eیناشلکددع چوا .ردیشوراو راحت یلوص هنوط یجا . یلقدنخ رادام  

 بناح یناتسرانم « ردکپ یراقدنخ .ردعدآ كيب زوقط یسهعلق طبح .راو

 وی دارفون هدنفرط لاش یراغاب هلح « هدنفرط یسهعاق هتشپ هدهلبق
 . ردهدن رزوا

 جاو تعاس (ه) هبهلبق بناج بوقلاق ندهعلقوب هلا مالسارک اسع هدعب
 رکاسع هدنتل آ یسةعلق (هتش) بوذک هدعشاو ضرارب یک یمارح هتشیو ۱
 هناخدوراب «مالسا دس « سایلازرک « هتشپ «ںایدلیا مایخ مو یاد ۱



 ۳ هام جالو ۰
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 هدنځ ران (46۱) هدکدلیا البتسا ینسهعلق جاو وب هنب نمشد هرکص .یدراتروق

 حنف بولا ندنمشد هلا نامتسا ینهعاق اشاب دم هداز اشاب ی یرزو نيدو

 ۱۰۰۲ هدعب .یدبوق رکسع كس نوا هلینامهم هراصح نوردناک اک .یدلیا

 جاو هللا دارغون قرهدلاشوب یهعلق بولا غوا هودع یالبتا هنس هدنحرات

 هنسهعاق هتشپ .هاوطح .هدارفوت بودیا روباط مظع رب هدنسارا یسهعلق

 هنس و نامزوا هکاشابنسح ی ایر هاشایدم یحروطاس هدکدتسیا كم ا البتسا
 هاب رکسع اشاب دام هحوق یرزو رکبرادو هل رکسع هنس وب شما یسلاو

 ناسکس هج هلیرکسع.ساوبس تلابا اشاب یلع هداز یضاق یداماد اشاب دانم
 ىلا هکیدتیا مظع كنجرب هدروباط یهدننلآ یمهعلق جاو وب رکسع كم

 تیاکح ینکنج یروباط جاو وب یرابزاغ نیدوب نانلوب هدنایح ن"الا اذه
 . ندنمشد یاو علق بولاق هدما-ا تسد هبراع نادم ادخ دم .رلرديا

 دم, ناطلس هت ډاګ رات (۱۰۱۱ ) ادخ تمکح اما . رلیدلبا صالخ

 و بولو رفط هتسهعاق هتش یهدنسهلباقم نیو رانالآ هدنرصع ثلاث ناخ

 نسح یحشع هدعب .راردیا طبض ناک اک بولآ فیلکت الب هدینسهملق جاو

 یساطآ نوش ندنیدو بولوا ماعم رادرس هلا رهم هرزوا نيدو اشاب

 رلاولریمو ناربمریمو ارزو هو اشاپ دارم هجوق بوباب ورپوک مظع هنفرط
 هدنوک ید یهشپ عاق قافتالالع . راردبا هرواشم بولوا عج هرب رب

  یلاخ یحاوٌهسلق ندنآ ءراردبا حتفهلباناما ینوکیجشزکس هکود هکودندرب ید

 ` یراصح نيتم هلو اما ۰ رارابوق رکسع هجا لوالاک هن بولو لطعمو
 لتقف یرلاغا لوقو یرلرا شا نرو هنمشد هنساهم كما ررب فیلکت ال

 یتلخ هعلف و . یدارغوا هسراهراح داب لو ی هو یک رثا

 نیدوب عی الاح ندنرلکدمرتسوک تیج بوریو هنمشد یهماق ندقلحا

 بودا هقاش هلتفارط هسد «!جاف همر وط ؛جآ اخ ؛جاو هعلق» هرلدوت ییاخ

 ۰ رلریشهلوا

 لہ كنا عل ا هلوط س ۾ جاو ةملق نمزو لاکشا

 هقن الب تاق کیا ءردراوتسا راصحر هلو تاق ترد ییراود هقنالاب تیح



 ۶ اذ 9
 »۳ ۹ ۹ جاو هعلق ۱ 1

 KIC جیوک )کیک وکار DIES IE بوک یک )یک نیک نوک نوک نیو )یر یک NIE ۱وک نووک نوک یو یر ی ۱

 کیا ؛یرلب رحکب یلوق وق هطوا ین آ «یرلاغآ تارفن ددع نوا «یرادزد

 قرهلل وا نابع یرلک قاحنس ددع نوا «یح وط هط وا يا ی هج هط وا 1

 دلرللوق نالاق + رلیدلاق مدنشوراو كنهعلغ وب ركع فب و زوتوا + ٩

 راتلحر ريفا بول: ریو ناک اک یک کرک یراهریخذو هناخهب- «مزاول .تامهم
 ردك قرهلوا روغ ندنتلآ دارو ملف هل میظع یالا رب قرللاچ 3

 . یدلدیا راقننامداش قرهلیت ا پوط ملیارب ۱
 هنا هلق بودک یسدوم یف كنسهعلف دارضون هنلود هدانئا وب 1

 . ردس رف هدا غون اما ردرب نااخر .كدلک هتناتسغاط (هلوا) هدتعاس )٤(

 بدنام (۵) بوشآ یغام لنامزوا بسر کریک ف هل هنب ندنآ
 ندهملق هدقدلراو هتل آ جاو حاق ها مظع یالآ هنب بوقیچ هنسارح جاو
 . زالوا ربعت هکیدل وا یرلقلنامداش كنفوتو بوط ردق لوا

 ادا ۰. !چاق همروط ندنناب ,جآ تلخ كنههاقوب [۱] .یسهعلق جاو

 هدقاناب بولوا مزمنم كردا كنج هدنسارح جاهم هلبا ناخ ناماس یسناب
 اسب هدنشرات ( ٩۲۱ ) یتسهعاق جاو . ردلارق شوال نالوا قرغ

 بولوا كلام هدهثلاث ٌهعفد هندوب هدنحرا (46۸) ناخ ناملس هدعب .ردشما

 حتف یند هعلق وب هنس لوا هدکدلبا بصن یربزو نیدوب یناشاپ ناملس ادتبا
 (۷ع۰۰۰۰)"یصاخ كنکب یداوا یک یی قا اتال ندو توتو
 یرج«یسکب یال آ .ردراو یرایت لها (۳۷۳) «یسامعز (۳۳)بولوا هغ آ

 ددع یکی یراصح ناظفحتسم ددع كس چوا «یرلاغآ یشازو «یسشاب

 هطوا رب  یحوط هطوارب « یرحیکب هطوا رب « یساغا رادزد « یرلاغآ كولب
 نوا یسهفلاط یرکسع هلج هلبا یسج هظفاح یخد رکسع كيب چوا ,یجهبج
 ددیسهعاق رادمانرب كمالسایسارو بولوارکسع حالس ربو هدیزکددع كسب
 هدک دنا هرصاحم نمشد لذا تكسر هرذ ینسهعاف هتشب هدنرات )۹٤۹( هدعب

 شاپ یلاب یررزو ندوب هنس وا هنب بودبا البتسا نمشد هدینسهعلق جاووب
 هدینسهعلق هتش « یدزو ینرواط كکسههرق قرهلآ ندنمشد یهعاقوت

 .رونلوا ظفلت (شاو) هجرام [۱]



 یمهمانتحابس يلجايلوا ۳۹۸

 پوط مز هدنحم كنج یخد تیکیب شب و رایدتک هنیراجر لص یرب یه
 یرریمد هدن رلقابآ هد شملوا دیش هرجا 4-ءاق بواک تسار هنس را هلک

 كنهملق وب . رلیدتیا نفد یرلتکیب دیهش مه + ریسا موب . یدروروط
 . یدروروط لطعم < شعا راو یار هلوحوک ر نکیا هدمالسا تسد

 كنهعاق .رلیدالشاب هرامعا مالا رکسع ینو هلجو هعلق یعماج رب . یماج

 راو یمیظع شوداو رب هجشراو هلوبا رهن ات هدعساو یاضف یهدنسغاشآ

 یسایاعر ردق كمه شب كشوراو وب ؛شّتا بارخ اجماج اشاپ نالق ۰ شعبا
 هلوا بوشوا هشوراو وب رکسع هرجا هتفهوب .یدلوا دراقنمو عیطم بولت

 ندرب ییا بوزاق لاثم ابغ ید یقدنخ . زاغلوا ریعت هکرایدشا راعا

 هکرلیدربوچ مظع شوراورپ ےدآ كيب نوا رادامآرتاد كردیا یرلوق رسج
 .EES كمزک راهارآ هرزوا یراو,د هقن الا

 هنروا ناطلسیارک دجاهدازیناخ راتاتهدانئاوب بولیقیرا یراب تمکح
 هلیرلتا كم زوب هرک یتا آو هللا راکش ودع راتات كسب قرق ندنرابد راح

 كسب ترد « یرلربسا هدیزک كس زکس نواو یتازق شادرف كسیبا نوا
 هلمضعاردص بوک هودروا كردیا مظع یالآ رب هللا مانغ لام هبارآ

 یهوجو یلرک ا یهو هبهدازاخ هرکوص ندهمیظع تفایض . یدشولوپ
 یهوج ؛ریشمش عصیم هوجو شکر رهوجم ریو تآ لآ ربتعم ؛یلتخر ۰

 هرلازربم وا بولوا راناسحا تعاخ اسد رزردنارز رو ماحفلاوذ رحنخ

 ندهدریارسقرهنل واماعناو ناسحاهروکهنسرلهبمهرانامطح و هنیرلاغ| تواو

 هدعب ۰ یدتیا قلنامداش هلا پوط ملا رب یسهماق دارضون نکردیک هرشط

 ۱ . یدربتک هده رسا زوب شب همظعاردص هداز ناخ

 هدنرصع ناخ ناماس بونلوا میمرت و ریمعت هجهلبوب دارغون هعاق
 هزح یصنم بونلوا ریرحتقلاشاپ هنب هلغلوا یتحت یکب قاحنس هدنتلبا نیدوب
 نامت صاخ هنآ (۲۳۰۰۰۶) . یدلوا یلاا راویواو یدنلوا هقدص هیاشاب
 ۰ یسکب یالآ 3 یدلزا رای لها ددع (هه)و اعز ددع (4۰) بونلوا

 ؛ یلوق هعلق كيب یکیا ۰ یسیضاق هلیسهیاب ها یللا زوب ۰ یسیشاب یرچ



 ۳۹۷ دارغرت هل

RIE KE KDE RIED۱ یوک یصک هک  YI KE KDE KEDE RIE KEDEREKE RIEیو ) 96 )یک )یک ( 

 ردقو رب كج.دنک الصا ندنآ . ریابرک هنجا راوید یک هقودنص هل وب

 هرزوا رامدا نرک ندمغل یهدنجا رراوبد هلون ند زاوا راو

 هرورضلاب بودیا كاله یرامدآ ندا شیورو بوقارب راشاطو هراسوق ۱

 اوکه .راردبا روح هرارف هرمشطندن رلکبل د مال ەن یرلمدآ نرک یرجا

 هرزوا یراراود كولب یه هت « رانا كولب زوقط یهعافوب هلبا هظحالم

 زکس هل هکردندب ندب ید یراوند یسهماق هرمشط . ردررقم ندب نادند
 یرلهباطیک راونوا اما ردالاب هلق رادام اراد .ردندب ددع#یتا آ دانش زو

 هلوسرپ هدنناب كنملق جاوب .ردقوب هدیرب كجهدیا اشنا هيباط « ردقوب
 .ردمکحتس»هکراو یسوبق ربمدرب هقشاپ ید كنوب .ردراوید راصح هلوب
 الاح . رلشفارب بوما اتسلک راراحم «راو ییماح رب كناخ ناملس هدنو

 دن لالا هلاال » هلیسهشک هلزعردب مزب هرزوا یار شقنم هاب نونلآ

 يا شم نمشد . روزوط نانحبمه هدیربم .روروط یطخ «هلا لوسر

 هدارو رلشملبا دعم رب هن كجهدا تداسع اما شمامقب یر ندلم

 یخو ریقح وب لدا ء شما تدابع موحم زعردپ مدقم هم یکیا ش
 هدناطعسو ات كدا غون علق وب ۰ هللرکسشلا قدلوا شمشش کا تداسع

 داتسا .ردایق هراناق همسک ناب «ریربو ناشن ندایغ هاح هکراو یسام هاحرب

 هنیمز رعق ات هک شا بقن هلیوا بوروا رلهشیت یداهرف هیویقوب دارن داهرف
 همروا ندنرلیرد ریغیص .ردجالوق زوب لماک یدق هحنقیج وص بونا

 هعلق وب .رارکچ « راراغاص یبوص بویالغاب هرلبالود یرلبیا قناریطشبا ۱

 ره ارز « ریلک ندلوپا ره ات وص كنوق وب هرزوا یرالق كنسالعو
 بودا عولط ندنرلغاط یرلهعلق تامرکو ناحس هدنتالو راج هتروا لوبا
 ه هنوط رې هدنسهلاقم دارغ هشيو رک ندنفرط یونج كلدایعون هعاق وب

 ندمیحح هاج « راو یادنز ریسسا رب هدنن رو یهویف وص وب .رولوا طواخم

 راک ددع قرف هلبا رسا دمع تما ددع شع زوب ندا ۰ رر ونال
 هلا جوک هلرادنک و نایاص یمللادابع هلحو دازآ یرافک بوراقبج یرامرح

 . یدبا ِندرانات موق یعوج . رلیدسا ضادع یسهلج قدراقیح ندنادنز



 یمهمانتحایس یلجابلوا ۳۳۹۹

 یسهعبرا بناوج كنهعاق وب « هصالخ س . دارغوت هعلق نیمز لاکشا

 هج یرلیغاشآ و ردرارب یلقاروط قالا یرلرپ دیعب ردق ییزنم پوط
 هدط سو كنارح رب یسودنک كنهعلق اما . ردرلریاح یلهاکو تاناب

 هطرومو ر «شلوا ناشک دق هرادوک ربا یسالعا هورذ رار هناسآ جوا

 گر دشاواص طار ر هدنشارت كنس یدادتش هرزوا اف لیرف یروس ی

4 

%4 

۱ 

 0 قح هل زاقو قحهلوا قدنخ قو قدنخ الصا هدفارطا . ردروشهدفرط ره

 ۴ ریو ناشن ندلفسا كردوابغ هاح یارطاو بناوج بوباملوا یرارب

 هکراشمیا نایشآ رویطو شوحو نوک انوک هدنرلابق هل . ردرارپ موروچوا
 كنبراوند .رد نصح نصحرب هبنموب ات ۰ ردلکدنکم یدیص كنیر, چیه
 هرزوا یراوید یهملقوب .ردیلاع نوشرآ قرقو . ردیلکا ےدآ شب یئانیلاق
 راصح نورد . ردع دآ همرک زو یک لماک رادام اراد «مدالعدآ رمقح ول

 ء قجاراط تباغ اما «ردرلاسز هناخ اس رکراک ینافوفو یناتحت تاق تاق هلمح

 ندنرانشنشونزور .ردرلهناخ یلوتروا هتحن هر بدنش هلجزسهحغاب و زسل وح
 نوم ربع نوماف و شه یرارب هعرنمو راز و راح یهدرلارح

 .راو یسوق ریمد رب یوقو نیتمو رظان هلاش كنهعاق وب . رونوروک لاثم

 - هدنجا ,ردشلوا هعلق ما هبهعاق هلقوب هکردراو هلق دمآ رسرب هدهملق نورد
 هدنسهروح كنهعلق و . ردقو یشرب ندهناخهج و هسزخ ؛ینارس نادوف

 هرادحرس هلم هکردیشاط هراز یبایق هلج . راو قدنخ رب ايق همسک

 « راردیا نیرد یقدنخ مه راروروتک بوسک ندنرلابق قدنخوب یهراسمز
 باج ریلیجآ هنا كنهماق جاوب . راردبا راک ندهرابمز هللا هناموب هدمه
 هصکره . راو یسورپوک هتخنرب هدنکوا و یموق كجوک رب رظان هبونج
 ندنراویدقدنخ كنهعلق ما .راردبا رپس بوق بوکح هلیاهراقم ینورپوکوب
 .زدراراود كولي زوقط تاق تاق ه هعلف هرمشط هحراو هنراود هعلق هرشط

 ندحافآ رر كرلراود هلو یه . ردهلوپ . هلو یک قودنص یره بوک

 یرلوا لوچوک . لوچوک ء زسلوح هدنجا هلو ېه .راو یراوق هلوجوک

 رب هتملا هسرک یرجا نمشد پولهد یراود هرشط هدهرصاحم نح . راو



 ۳۹۰ یحف دارغون :
 ۱و2 هک یک NIE SIKE NIE صک eI KI NIE و9 ووک SIE DEDE NSIE )هک DEDE DIE SIE )یو یو هوک )یو )یوم

 رب راو ردنکسا دس هرزوا اباق شمکجرس هنامسآ جوا هعلق اما . رلیدلبا

 رد لم 5 نامه 1 لکد نکم شیورو ندنفرط ر هلغلوا راوتسا راصح ۱

 رد بوکود یهعلق وب هلرلپوط زج لاب هید «. )هريدي هبوط یراراویدو 1
 .رلبداوا هدامآ "ةلحهکعا شوروب رلیزاف كردیاقاقوضطقاقوس یراراوبد و ۱

 یترا دازاپ یجحندرد كن رخالا عیر یسهنس (۱۷۰۵) « ادخ تمکح
 یراشبط نمشد بونلوا حتف هللا ناما هدتعاس رب دعس دارضون هعلق ینوک

 ۰ یدقح

 حتف كنهعلقوب هربقح هنب ادخ دمح نکررک هبهعلق مالسا رک اسع نآ وا

 شورد زعردب هلروفغمو موح ص دج ا .یدلوا رسم كعا توالت یتاذا

 رقما هللرکشلا « شلو هدنحنف هملقوب هدنرصء ناخ نایاس ناطلس یی دم

 ۰ ةلركشلا . كدلبا توالت ییئادتبا ناذا بونلوب هدارظ یانغ وب یخو

 هسحنسهروو « طاراو « هووناب «هبناج و هدنحتف یسهعلق قازآ هلركشلا

 دا ونو و مول « هرتتن «راونوا « راونک ۽ كسرکا ۰ راو یرک/۱۰ هملقیب
 بولوا سیم هربقح ون كا توالت ییراناذا ادا دق ردا زا لق
 . مدلوا رورسم

 هجهداس حالاس رپ نمشد ردق كس یا هلا نامتسا ندراصح نورد هدعب

 نالوا ینادوق . یدروتوک هنسهعلق كلف یمشد هل اشاب نالق قرهقبج

 بوریو هک کیایند هنیرکسعوهسکی یا هیاشاپنالیقنادومق منبمان (هدنامرآ )
 :یدلکبودروا هرزوا تمالس اشا نالق . رابدلاق هدنسهعلق كلبف نمشد هل

 کت ی وا حتف هللا جوک هدنوک یدب یعرکب یسهعلق داغون لصاحلا

 هنتل | هعلقوب مظعاردتص . یدلبا لش یاب یححوط یهادلروا هلک كس یدب

 قوب یناکما كمهبا حق هسکود یآ ینلآ یهملقوب اشاپ نالق هسلک هدادما

 شيا ندر جوا یهعلق وب اشاب نالق مدقم ندزامرا و مظعاردص . یدبا

 اسا ضس رد زونه هعلق نامز زمغدراو ز ۰ شمالوا یربخ الصا كنهعلق

 . یدروروط



>` 

 1 یمهمانتحانس یلجایلوا ۳۹
 )یک نیر KIS DIE DIE IERIE RIED BIE نوک نوک کوک صک و )یو وصک وک نیک نوک یو یو

 شف شىراق ماع نمشد ها ندهاح تانغ 4 ردشلو نلاهمخا هست صرب

 امرکهلبوب ءادخدح .یدلکد نکم یرلقرفت ندنرلرب یرب عقاولاف «رایدلوا

 .ناجن قرهشامربط هنیرلابق هماق نمشد هلح بوریدنیص یتهشد هدکنج مرک
 تنعل ناراب یئوشروق" هرانمسشد وب ندرلسیرتم یرک نکراقیج هلبلوه

 یغاشآ رتیپ ۰ رتیپ یغاشا ندراباق نمشد ردق زو شب بوریدغاب یک
 ۱ ابا نیمار بولا يراك نازاغ لح ید رقدخیوا
 هماق قرهغوق هحندقع نشد تازغ هله نکردبارارف هبهعلق نشد یتح

 دلرهرک مالسارکسع هما بودا حتف ییراهبباط وایمارش یهدنبد یایاق
 رلهراسرق نازق هرزوا رکسع ندهعلقیراقو نمشد نوملم اما .رایدتبا طبض
 بولوبهراح یخد اک | رایزاغ ادخ دم . یدردیا كاله یرابزاغ هڪ بوقارب
 ندرللم و . یدرارولوا نیما ندنرش ءرا.موق هلردبا ريس ین راهتحت بوط

 هنلراص یک ريایرابص راموروم هبهملق مالسا رکاسع بویوا یرلابق
 قدنسمرض بوط اما . یدلبا راغغال هللاا ةملق ندفرع جوا و ىدالشاب
 بولوا نارب هاوه یک هرتش یرلطئاخ نتم و یدادش لوا كنهعلن

 نآ لوا راکلیح نمشد . یدلوا ادیب راکیدک یفوتسم هکمنا شیوروپ
 لاقثا و باسسا ینرلجا بورد رلکر د همزید هسرارب نالوا مدمم ی هعلو

 . یدلوا لوغشم هلا كنج هنن بورودلوط هلرالاطراصو لاط را

 تراف و بم بوروا کلم راع هنروا هناطلس یارک دما هداتئاوب

 ربدلوا ناور هناتسراح هلبا راتفراص رانا كس قرق بونلوا نامرف كنا

 .ردص بوروک ینیداملوا حنف كن هعلق داضون راقازق هل هدنوک و یتح

 :كدروک بیاحع کا !هلیراص هبهعاف وش رب هد رف ا نذا ندمظعا

 مظعا ردص هدنرلکدید «لهرو یلآ هزس یهملق وش نامه « مهب ریق لهسراید

 ا ا لف وات راد زس » کرلبهروبپ شیدنا تق
 یهانک نلک مزال ندمالکوب راقازق « .ردقوب زکهقالع هدقمل ا یسهعلق رام
 کات اروا كلو . راك ةت راوما بووک آ
 ۱ كنهآ هکنح ندلد نوردهید «لهلسروف ندهلک شىق یک چ باق هرب » بوشود



 ۳۹۳ : ۱ یسازح دارضوت
 DIE RIE یک RIE NDE NDE REDE NIE BK eI BIEBER نوک DIE DIED نیک یو وه یو

 یادش عاونا یرب ند | چوا هد كنيراودنکو یغیدلاق هدنلا نمشد هلبوب
 قترآ بوش هسرلناح قاچ كرەلوشود یراقدلوا روصحو سوبحم هدنجا
 هکر لیدر وک نوکرب ناکرخ] ا بسک تعانق هنکح هیمهلک دادما ندفرطرب

 داغون وب اشاپ نسح یریزو نیدوبو هداز اشاپ ناس یسکبرلکب یلبامور
 بویمهدبا دادما ه هماق ندنفلقوح كسرکسع نمشداما . رلیدروط بولک هنتل

 راپرحیکی ندمالسا رکسع یالمرپ لاحوب ۰ رایدلوا ناور هندناح نیدوب
 رلیدید « !زراهدآ راجا دادما ی یالار » كرەىمتلىوس ةر بوروک

 كیدوخ ی هرفهرف ی دارغون ناه . رايدر و هنمشد هللا هرو یهعلقو

 كردي دایرف هيد « )هیمر و هنمشد ینهعلقوش رلبزاغ هرب » بود شيا 7 وب

 رکسع ردق كسچوا هليا ناما ندراصح نورد بویالوا هراح هدهسیایدالغا

 یرزر نیدوب هدن راکدلک هسدوب راکسوتلاص بوقبح ندهعلق حالسر مالسا

 یشراح هد « ؟ كدر و هنمشد ینهعلق نوچ » یکب دارغون اشا نسح

 ندهد یالضفرجسق لا زوم هوا لل ی
 رب ره یلاوحا كنهعلقو اشوحدم هيد « یدیا مرتحمریمرب دهاز « ماعویزاغ

 . مدلیا ریرحت هجولبوا ید ریقح . رلیدلیا نایبو
 بولاق هدودع تسد هنس ۷۲ یرب ندنخمرات ( ۱۰۰۲ ) دارضون هتشا

 هعلق وب اشاب دحا لضاف هداز ولير وک اللعمردص هدنس هنس ۱۰۷۵ ادخدجح

 مظعاردص ناه هدکدلیا ثکم بولک هلبا نایاپو دح یب رکسع لاثم ارد هنتلآ
 كس نوا هباش اب نالو ندبا هرصاحم یر نادت کد یخ رکن ەق یرانرض>

 هد هه یمهلا نه ربطا هدزانآ يوود رک دا ی رای نا ره
 هدب رکه لج یرکسع اشاب نالمف نرک هسیرتم امدقم . رایدرک هسیرتم قرءهراو

 . ریدلیا كنها کنج ندیکی بویوق ید رلپوط زی لاب ددعیدب « رلیدلاق
 موخ هل رکسع ندراهح نورد نشد . رایدامردحا و اهتمشد زوروبش

 ندهعلق كرءریو هنیراروز ېب یوزاب یرلتوفراو یسهلج بوروک ییدیدش

 كنج مرکامرک هلبوا تعاسرب لماک بویوروب هدزوا رکسع یناشا هبت
 بوشآ و كنح وب .ردشمهمروک ین رظن هادرت هلون نزهریپ كلف مشج هک یدلوا



  0 ۳۹۲یبهمانتعاتس یلجایلوا ۱ 0
  NIE RSIENSIENSIENSIE NSIENSIENSIK NIE NSIENSIENSIENSIENIENSIERIENIE NIEهما هما فا فرو

 اشاب نالق هدانئاوب هدعب . یدشمر و ناما هنسلاها بودا جتف اشاب

  هماق ندنفوخ رانا راک هدناکهزد نکربلک هنس هرصاحم یسهماق داضوت
 یدرلشعارارفو شارب لطم هرزوا یلاخ یهعلق بوقح ندنراهناخ یهدنجما

 غاب باسح یو یرلاسماک هدشوراو جا .ردشملپا امغب یرهش بولک هدراتات
 . شلاق یرلهحابو

 هدنرزواهتشپرپ یلقاریوط ربارب هلام | جوا . رارید ید اک رد هبهعاقوب

 هتخح كنحما بولوا یسهعلق شاواصرب شملما هلراشاط هدیشارت ۰« سم

 یسوبق ریمد رظان هبرغ بناج « یرلاسبلک « یرلهناخ ددع زوبترد یلوتروا
 راغاط هدکدتبا ثکم بولک هلتداعس مظعا ردص ۰ یدرویروط رومعم هلج
 قرهلوا ناسح | هسرابدنک یراهعلق هنس بول ه هعلق هلا ناما نمشد یهدنجا

 ۰ رایدتک بولآ نامرف کما رومعم یرلهعلق هلن رکسع ی» یعاحیس دانح

 ۰ .رانامدواءرلب « راغاط نکردک هقرش بناح بوقلاق ندنتل | هعاقو هدعب

 . كدلك هنسهعلق ( دارضون) هدنعاس(۵) بوشآ رلرب ییریاج یلریا
 هدنسهنس ٩۳۲ ۰ ردنساس لارف مان یتشلس س ۰ یسەعلق دا غون

 ا و شوق توش حف یدو نایات ناطلصس
 دا ضون « هليا اشاب دمت هداز اا یح هلبا لارق شوناب هدهنس "٩۵ هدعن

 یفاک رادقم هنج هلباقاا هندوب كرديا تف هله یرلهعلق لکهردو دارغثیو

 هدنرصع ثلاث دا ص ناطلس و هدنسهنس (۱۰۰۲) کات. رايد وو رکسع

 چوا لماکبولک هنیرزوا دارغون هلیرکشا میظع رولاطرب یراساچ هس
 دادرس هدانئاو ادخ تاریک .یدزلک دادما ندف رطرب ؛یدکو د ییهعلو یآ

 یدارغاب یلوتسا نمشد بولوا مزە دلا دارغلب یلوتسا اشا نسح

 ۳ ورک ا اح ندك يوغا ةف هدا التسا
 .یدرلردیا عاتسا رایزاغ کهد دارغونوب ینسادص كنکیدکودو یدالشاب

 ینسهعلقهقس وب وص هدف یسهعلقهتشد یخد یروناط ملفعرب كنمشد هداتاوا

 هلا رازء لاب ارامنو الل لردبا هرصاح یخد یتسهملق ناوطخ ندنا بول آ

 كنبرافا_طاو بناج . یدریلک هنیرلبزاغ د غونوب یخد یبادص كنکيدکود
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 ۳۹۹ زمکیدتککهنسانغن دارغون
 ۱ضک نیوک یک )هک NIE RIE DE DIE DIE DIED ورک ورک یک

 قاحوا کیا نوا هلبتارفن هعلف حاسم ددع كس ییا بولبنوق یهظفاحم
 تحت یب قاحنس هجهقشاب یسهعلف هول هدنتل | راوبوا بوناوا ربرحت یرلاغا

 ندنتارف و رلبدابا تعاطا بولک یسلاها یوک هداب زوب چوا .یداوا
 . رلیدل | نابهکت

 چ دوغ حح

 زمکیدتیک هنسانغ دا غون

 كنيرخالآ عبر ۱۰۷2 بوروک یمزاول میج كنملقوب مظعم رادرس
 هکردوش ازغ بدس الوا . یدلوا مزاع ًاهجوتم هدارغون ینوک هعمج یجنرپ
 هنوا هنوغرتسا بویامروط زوزو بش یسیلتآ درجو یماسنطق داضونوب
 . یدلکد یلاخ ندا رسا ید تما زو هح ندرلمدا ندک هغولتوا

 هنسهرصاح یسهعلق دا غون ناشانالق هلرکسعكيب یللا ظعمرادرس هلتهجوا

 یدارغون هلرازمب لاب ردقوبیلاونلایلع هکیدبا نوک شبیمرکی بودیا نایعت
 مظعاردص . یدنا قو یربخ ندنامدصو هرصاحمو كدا غون .یدرارکود

 حتف یداضون هعلق كناشاب نالق هدکدلبا حتف ینسهعلق هول رابت یلاع

 (ه) بونلاج رالاحترا سوک ندنتلآ هول ناه بولک یراربخ ییدمهدیا
 بوراو هنلزمم مارو یداو بوشا رلنامزواو راغاط هقرش بناح تعاس

 رب تاک هق رب هدلشوب ین : یدنلوا تکم هدنحا قلنامرواو قاغاط

 بوقیچ هشورغ مراب یی تآ رب و لولا رب ناخد ھهق رہو هشورغ
 یناسح كرلتآ نالاق هداتش تدش .یدلوا الغو طخ هدنجا مالسا رک اسع

 بودیک تعاس (0) هقرش بناج هنب بوقلاق مالسا رک اسع . یدریلیب هللا
 (6) هقرش هم .هلدلک هنسهرق (اوراجتر) كرهک یراربابو ام تخرد
 .كلدلک هنسهعلف ( لکءرد) بوشا یرللو بعص بودک تعاس

 (۱۰۰ 6) .ردنابشونیطالب ندنرللارق راحت روا یسیناب --. یمهعلقلک هرد
 الیتسا هب یسهرفک بودپا حق نهعلقو ناخ دم یحتاف یرکا هدنسهنس

 نالق تناعاب اشایدمیجشرب یلبلف یماشاپیرک | هدازغیهنسوناما ,یدشمهلبا `



 یمهمانتحابس یلچایلوا شب
NK 3نوک  BIE RIKنه  DIDI DIE DIE DIEنوک وک زصک صکصک  RIED REK RIEهک صک  EDIE 

 هرلاروب یسهلالس یسیاب « ردیمسا كنسبناب (هول ) س . یسەعلق هول
 کچ یرصم كراج هتروا هعلق وب هدعدق نامز . ردلوغم رب شمشلرب

 یراربهعرزم الاح .رولوالصاح حرب قرج هدنرانک رياض ارز .شعا

 هکردراد رب قوج.,یندعم .شومّوکو نولاهدنراغاط .قالوب نآالایلا .ردراو

 كنشوراو هعلق وب یتح . ردا نایرج یک تابخ بآ مارغ رهن ندنسارح

 هتروا مارض رهن . ردیغامزآ كمارغ رهن قاناب یلزاس کهدنفرط بونج
 ۱ هولوب بولک ندنراغاط یسهعاق راو ندعم و ندنسهعلق راولوک هدنا راج

 یمهعلق نلد رکح یهدنتسوشراف نوغرتسا كردا روع ندنلآ یسهعلق
 .. . راقا هههوط هدنىرق

 « لوچوک یسهعلق ما .ردجاتح هکمروک هکردهعلق رب یسعلق هول اما
 هدنجما .راویرلکجهلق زاس ددعیتا هدنفارطا هکردلکشلا عبرعو انن ریکراک
 رب رظان هیهلف .قوب رثا هقشاب ءراو یرلرابنا .یهاخهمح .یسهناخ نادوف

 یلوط هلسوص مارض بل رب بل یقدنخ نعلق جاوب . راو یموبق كوجوک
 ۱ . ردقلقاناب بولوا

 یر مارغ شما هطاحا ینسهلبق كنهماق جا -- . یشوراو ءرمشط
 ردراصح متر هلوط تاق کیا شلوا عقاو ینالوط هبهلبق هدنرانک یعاتاب
 . لکد فلکم ردق لوا یرلو! یلوئروا هک زاس ددع زو شب هدننورد

 هدنجا .راویسوق چاغار رظان هنناج قرمشم .رد یوص قدنخ رادام اراد
 یدلوایمهاح مظعاردص یربو یبءاح راکنخیرب دوجومیناسلک ییاقجمآ

 هدهعلقوب یدلوا نک اس هدنرلوایوا بولوا داقنمو میطم كره اباعر هلح

 یهدنفرط قرشم كنهعلق اما .ردقو راثا هقشاب ندناکد ددع یالا قرق

 هسلروکوت هدراغابو یتح « ردقوح یسهلاوح ههعلق هدنرلغاب هرزوا رلغاط

 ینساضف . یدلنوف یهظفاحم اشا ىلع هرتاب  هرتاح هبهعلفوت .رشود هب هعلق

 یاغا لبلخ یصاخ . رلبدابا هقدص هیدنفا ناضهر هلیسهاپ هع آ یللا زو

 یجشولع هطوا رب « یجهبج هطوارب .رایدوق یون ها یرجیکی هطوا ید
 رکسع هدیزک ددع كيب ترد هلج هلبرلکب قاجنس یدب ندراقاجنس راسو

۰ ۳9 ea 

5 * ESE ES 

7 HI O 
e ATE 



 ۳۸۹ یرلازحن داغونو هول

 طالخاو راکوک ءهغاط غاط !ادیب یهاره «هارهن اما قدقلاقندنبرق یسهملق ˆ
 «هنل وا دءافتنوک یاد .كدابا مانخ تک هدنابیم یار و كرم یرادومرآ

 بوروک یلاثم ایرد رکسعوب « یلاحوب ندهعلق نمشد . رابدتیا ادنرایدان هيد
 هلا رکسع هورک هورک هقرط اشاب ل رکسعرس 4 یدروک . یدالاق یرارق

 ىلع راب رای رحیکب اورپ فو كابی .یداک ید رلپ وط زی لاب سمشلا نم رهظا

 هلی رلن رم هنسارتم رک نلک لوا تورج رلسبرتم تاق تاق سانلا “الم

 هداز ندراو وا کیدل هحشوروک یلالم رب لاحو نمشد . ر.دلاق هدیرک

 شاب رب لا یا » وا یناق . ردمسلوا پارت رخآ یرارم و بارخ یرللاح

 ناما ندهعاق نورد تعاسوا ؟ ردهع یک «زرلوا هدنلو لارف « ردنوحا

 هلا هریو ینهعلق بودا نز یرافاراب درب ام یفارطا كنهعلف هد ناما

 یجامرکی كنلوالا عبر یسهنس ۱۰۷ بوقح رانالوا هدنحاو رایدریو

 كسب چوا نالوا روصح هدراصح نورد ناه . یدلدبا حنف یسهعاق هول ینوک
 هنادا بودیا ملست ییراحاتفم هزخو هناخهجو هعلق همظعاردص نمشد ددع

 هدا یتا بولآ ینراحالس هرزوا نوناق كنهشدیراک, قاحنسو یساشاب

 . نایدروتوک هت راهعلق راولکو هردنمس یمشد لارا

 هدنرزوا یسویق هملق بولآ یمجیلق همیلا نی ادکو رتک دبع وب هرکوص
 رکسع هل ادخ دح . مدلوا یهابم هللا قموقوا یئاذا حتف ینامز قلشوق

 طبر و طبض هل هناخهبج و هنیزخ بورک هبهعلق هليا راقانامداشو رورس
 نیزسقلوا بارخ هماق ,نیزسکمکج البو درد نزسقملیریقرکسع .یدنلوا
 (مارغ) رهن ناقآ ندنسارح هولوب . رایدلیا ثکم هدنتل | هول پولآ ینمول

 رک ادع ندنرلرزوا هليا انع كيب زوب بولوروق وریوک یک جاقرب هرزوا
 .یدتبا ثکم هدنفرط یرب كره هنب مظعاردص بودبا روبعو روم مالسا

 ندنرداچ بوچآ ینیزوک هسمیک هکیدغاب تهر ناراب هوا هجیک رب نوکرب
 كس هڪ بولوا قرغ هرازوماح هاکرابو همخ . یدامالوا رداق هغمقح

 رالووارف ه هعب را باوج هدیآ ون نامه . رلبدناب هد راغاط زرسرداح مدآ ی

 . ید وا دعا" نوک ییا e هولا و یدنل وا نامرف



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۴۸۸
KIEDEIE NIE DEDE NIE DIE ورک نایک )یک( IESE RIESE نیوک نوه DIE 

 رادنود اشایدم یحروک یسلاو تلح هذلحوب .یدشغلوا یار اهل وا دک

 قوازو ,یدنا وانامرف یجهخ رحاشاب ییاعصمهرف یر زولبامور بوناو ا نابع

 هل یخد یراکبنادغب .قالفاو لب رکسع یرافاحینس یرلکب لاخیمیل هنولب «یب

 نوغرتسا ءرلیدلوا رومأم هکمکچ ناشکرب ناشک هلیارکورو یرلپوط زیبلا
 هماشاب دم هداز شواج خرف یلهلب ز نالوا رومأم هنسهظفاحم یمورپوک

 بوسک ٰیشاب هسرید مهدبا روبع ندوریوک زسنامرف مکره» بودنک را
 قوب لوپ هرکسع لاثم برد هدقانوقوب .یدلینید «نوسلوا كنسیلام ردنوک

 ههرد ندهرد « هعاط ندغاط ندنجما قلغاطو قانامروا ؛ قوب هاکمارآ رو

 هنکیک سدابو شی م هلیغالازوق بوتکم هدنلآ راویوا بویارغوا ههتو
 یعاتحو یعاتاب روماح كلوبوب تا كمنوا هکلب ندرلنآ ادک هاش شعود

 مر كم زو بولوا قرغ هدروماح ینآ رب ید لربقح . یدلاق هدنجما

 (یلفس ندعم) هدنعاس (۷) هرکوص . دا صالخ هلبا جوک كرەكچ انعو
 ا هل دلک هنس هعاق

 ا ار نا یارک دا هیاز یاج زانا ءامذقم نهبلقو

 ها ف یسکب رلکب یرکآ هد م شعا دابرب بولوپ
  هلیرلهبده یراوریو نادوبق ید یدمش ندنرلکدتا تعاطااک ۱ ِتودیا حتف

 نییعت یجهظفاح هلیرکسع یب كيناج كردپا نیمزبرس بولک همظعاردص
 زب اس كنس یدادش بولوا عقاو هدرب را عفت رب یسهعلق .یدنل وا

 یسهعلقندعم هلغاوا یندعم شوموک هدنرلغاط .ردکوجوک اما راوتسا راصح

 هکیدلک ربخ نداشاب یلع رادرس هدنرق هعلقوب . ردلصاح ین لهس اما رارید

 هج .ردنومآ شابرب لایبا .ردراو زمضع ؛هیمر و یتسهعلق هولو نمشد

 دهعهبید «زریلبریق نمهلج هدناوب لارق .ردقوج نمهربخذ نعرکسع.نمهناخ

 رفت ندلزنم وب بولوا دولا بضغ اشاب دجا لضاف رباد ریزو ناه .راشمتا
 دات هلبا اشاپ یلع ًاعیرس بولی روا راهرط هراتاحر سوک بوللاح رلتاحر
 جتف هول ةعاق هلاءاشنا « رلنوسنیا هظفاحم یهماق » بودک رلنامرف هنیرکمع
 ندعم هن . یدلریو ريخ هسد مړ رک نداتشتآ ین ینشد هله هسرونل وا



 ۳۸۷ یرلازغ دارغو و هول

 دایغو و ه ول ندراو وا هدنلوالامسر یتهتس ۱۰۷

 زمکیدتیک هنسانغ
 تقاع یاشاب دروق نالوا یظفاحم راوبوا هدانئا ینیدلقلاق ندراووا الوا

 عیح .یدتا دس یراوق هعاق قرءهردلوط هنسهعلق راو وا یانو شردنا

 بولوا هداما تاق تاقو حالسرپ هرزوا یراراوود یسهعلق داو وا نابزاغ

 هدکدتا روع ندهعلق رب ز هلا مظع یالآ مظعاردص کنوح 1 رابدروط

 كم زوب هڪ هحندقع بولکح یدمن كناباک تبون چوا ندهعلق ترد نامه

 شوخو زکیدلک افص » اب جوا هرکوص ندنا بوتآ رارکت رارکت یرلکفوت
 غم زاووا ةعلقاد> تمظع . یدلتآ یراپوط عادولا هید «زسهدیک
 هعلق هللانوع كلعو هلهمظعلا بولاق هدنحا رابغو هاسدود راوردنمس

 ردژا هدنراتسوا یراشاب كمالعا رک اسع یرلهلک بوط زع لاب راوی وا

 هدرلارح « كره هلروک راودعرو قرهالژغ ِِ لبژیع یکرس تفه

 .یدبا هدمتیک كرهکوس یراغاب «یرلالرت كرهکس یک شوق + یک هلک هلکه
 ندزغآ زو تونر یخد رکسنع تم زوتوا نالوا هدراصح نورد

 ۰ چواو یدلوا هتس وس هنامس | جوا یرادابرف بورودلوب اهر ههللا هللا یادص

 یرب . یدلبتآ كنفوتو بوط تبون چوا . یدلکج یدمم كناسلک تبون

 نوخرپ یرلریغاب كنیزاغ كيب هج و كمالسا رکاسع یهدفرط مزب

e 

 :یالوق هللا» هرکسع نالاق هدنجا راویوا بولوا نوحبج هلا من یراهدیدو
 .رایدتا رلاعد یخ هسد « هديا ظفح ندنرش نمشد یراویوا هللا « هریتک

 رخ یزب » بودلاشوب هرکرب یبوط ناخ ناهاسیزاغ هدهعاقنورد هدانناوب یتح

 ادخاما , رایدتا یوط تراشا «۾ كباب وئوا نددادماو هربخذ رابرهو نداعد

 یبدنا قرهلوا ددع زوب يا كس كرا وب وا یمادص كب وطوب ملع

 ردراو تراشو تمکح هدادصو رکسع هله . یدر دصاب یتسادص را: وط

 . ریدتک هقرشو رایدتیا لأفت هیبد
 هنسهبرق ( طاحلس ) بودک تعاس ۲ هلمالا مظعاردص یخد ریقح



 یس همانتحابس ېلچ ايلوا ۳۸

 . یدنلوا نعت یحهظفاح اشاب ناسح یریزو ندو هنجما شوراوو

 تبالو “لاو اشاپ دروق هليا یغاحنس لیدنتسک هراووا نورد اما
 < هر دنمسس «مرس . یدسا هدمعرد یعا رابعا یشوراووو ینهعاق بولوا

 راو واوب یرلاباب كنفصن یلوق نوغرتساو كناوق نیدویو راصحهجال |
 رکیدم«» كيب زکس نوا هلح ندراقاحنس یریغو تلابا رئاس بونلوا نیبعت

 بولاق هدراوبوا هلبا اشاپ نیسح یریزو نیدوب مالسا رکاسع نيد «تسی
 بوبا راهناخ فلکمو رانازحا هلک هدنحراخ هعاق ندهلک اتش تدش سکه

 صوصخ هراو وا هعلق . یدلوا ادیب مظع رمشر هدنجراخ هلراو وا هدیآرب

 ؛نابنع «رلیدزاب تکی یتآ كب چوا لماک هلیمان لوق لوصو لوق غاص

 یلرپ كسب کیا ؛تنکم هداس كرب چوا هدهد ناسولوترام نابللکوک .نابلشب

 رابدزاب ترکیب ددع كيب یخد هل ما جهبجو یجوط یلرب ۰ یرجیکی
 . رایدب وق یناغا ھارا یشاب یجرغز هلبا رای رحیکی یلوق وق هطوا زکس
 هلو یرابجاوم هل بویوق یحشوط هطوا زکس ۰ یجهبج هطوا زکس
 .رابدنتا كرادت غابام اغلب یراهربخذو یراتنوعم هلو یمزاولو تامهم
 رام < یرادرتفد راج بودا رادرتفد ییلح یس هرزوا یرلبحاوم

 اف یار داش یرشلاتا رف دغ قرف یرغو یادت

 اوو یرلهاخ هج هله . یدللوا ناسحا رلهرخاف تعلخ هراتاوغا هل
 هرمشط ندهعلق هد قدالرامصبا همللا مظعا ردص یراووا هعلقو یراعماح

 بورودل اهر هراتلحر رقت یدک زار داش نوع بوقح

 . یداوروک راکرادت هکمروک یغاراب چوک

 نداشاپ یلع ندبا هرصاح ینسهماف (هول) نوک یکنوکوب ادخ تمکح
 رل همان دایرف همضعاردص نداشا نالف ندا هرصاحم ینسهعلف داغونو

 هلج هتبلا زالوا حتف رهماقوب هجنلک نس تاذلاب ریذو یلتلود هتبلاد بولک
 ریقحناه هحننل وا هعاشا رلربخ هسد «. نامهلک هلئداعس بولا یعالسا ع

 . قدلووق لو قرهشاللالح « قرهشالعادو هلزمرایدنفا نالاق هدراوبوا



 یثوراو كراولوا ۳۸۰

RIERIERIEDSIE IERIE NEDE هک NIE RIESE DIE Ne IE یک XIE هک DEDE نصر ٣ 

 ندنرلادختک اغا یلع یسیئاب یحهبج یلاع هاکرد . یدلبا دبق هنتالحس یخد

 بولیدبا یئاب یحهبج هرزوا هللا ةناما ههناخوب اغا یناعصم ادختک یحاکیا

 یخد یرلبحاب روج یحهج هطوا زکس . یدنلوا ناسحا هرخاف تعلخ ۲

 كرابجابروجوب هدقدلبحا هاخهجون هدتحاح تقو) بول وا نم راظنلارظان ۱

 كنهناخهجوب و هلوافرصهلینذا كرابجابروچ هلبنیسهرذرب بولیچا هلبتفرعم
 نهماسلرب هیید ( !نوسلوا هتمراززوا ناهج تنل كراناالروغوا یتسرذرب ٣
 . رایدیوق هرزوا یسوق كنهناخهبج بوزاق هصم هکسو بوزاب هشاط 7

 بونلالج راحالسو هرکرب هدنشابلس هللا یتراظن ویفرعم راکو نابعاهلح »
 كنبرلاغآ قاجوا هل ) هنيو یدازاب هماننوناق هد« . هلوا الو لقیصم

 لیدبتو صقان ندرتفد بولوا یسهمالقوب هناخهبج هرک رب هدلیب هی راتفرعم

 لحس هيد ( هنلوا لتق یراطباض هسریناس شلوا باغ یشهرذ رب شلوا
 . یدلری و هنلا اغا دروف نالوا تالو"یلاو تح تروص بوللوا دبق هش رش

 . هدا ظفحادخ . ردانعر ةناخهج امت ربع لصاحا

 هدنرلر ضد كنىراقاقوصو ردقو مر دلاق الصا هدنراقاقوص كنهعلقو

 نوکه هکر دراو یرو وق نیمز رز ددع یلا شقلا زو چوا هح

 مام راویوق هرکرب هدابب . ردبا لوانت یقلخ هملق هلح بولاشوب یادنبندنرب
  راشعا یراکرادتو هد «. راهرودلوط هليا لالغ یراو وق هس» بولوا

 هرجا هملقوب ادعام ندنراویوق یربمو ۰ راسا ریدت هنالقاع اق اما
 .ردراو هرآ «یراد ؛یادفب بل رب بل هدنراجتا ؛ردراو اهدو وق كس ییا

 ولیروک مظعاردص هدنسهرمشط كنسوبق ناعوق -. یشوراو كراوبوا

 ناک هنقدنخ هعلق ,یدتا انب ربیک عماج اشاپ دما لضاف مظعم رادرس هداز 4
 .ردمہظع شوراور ردا هطاحا ےدآ كيبشب اک هک راک و هرترن

 همر وح هقن الاب رب ندنراکهرد تخرد هدنما كنوک چاقرب بوزاق یخ

 . یدیا مامه یانب رب قجهلوا مات هدلیب شب کیداروچ راتصح نیتمرب
 یرلقاقوص هل یخد كلوب بونلوا انب رلوا ییزاص ردق یللا هنجا زونه اما
 : يدا عضو رلواق هتح هدنرب يا تونا وا حرط هرزوا ین حج رطس
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 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۸4

 هدرل« هناغ نوردنا » نوجا نوسنولو هحمالوق هداضتقا نحو ردلامالام هليا
 ید ۰ ردشعلوا ر رحم یسماسا كناشا هلح هرزوا رلوو هساا راو هنیه

 هدرد كيب هجو یرلهبودا رتاسو یراطاسب كارللاعو حارج هدرلهرخ ضعب

 راهطوا نتاشح . رددوجوم هلس مومسو تالمسم « یسهلوقم نیجاعم اود

 تالا و هسرح تالا هله هدرادو ءردرلهرج رکراک ددع زونوا هلح یحد

 للخرح سهوحم لاعلا لاع ددع ( ۱۰۰۰۰ ) : راو یرلاشا قلعتم هحالس

 ؛یوالتف .هغلغوط «هالک هرز .هرز ددع (۱۰۰۰۰) ء راو رلاقشو اهرقو

 ؛كنولوک «قاچ «هطلاب ءامزاق هاپاچ .هبرح «قارزم راش یسهلوقم هانیرس
 كنهحلساوب .ریلیب هللا ینراباسح كنهحاساوتالآ راسو شیش«چیلق چیم

 شمقیچ زونه ندنلا داتسا یربره ایوک هک یدیا لقیصمو الج هلیوا یسهلج
 هجرایلن اع عونقرق بلر بل یف كسب لماک اهد . ردشاب رضاح هل یک
 هدقدقبج ندکنفوت ردنوشروق یللت یراضمب هکراو ینوشروق شمهلوروک
 قزح « ردلبت رمد نوزوا شیراق ییا یساتروا « نوشروق یئاب ییا

 كنیرانوشروق ضمب .ردیا كالهووحم بوج ییایرارب یکیدلکتسار بودیک

 یلکیدیس كشا « یلتفن ۰ یلقارپ وط ۰ یلریجنز  یلایرآ و یلدوخت ىجا
 ۔روقوب « لاجلا تقبقح . روروط شاب رضاح ىجف یحیف ىلغاب رودم

 هناخهبجوب . رایدلوا دیهش هلح بوبالوا صالخ هسیا ید ېک ندرانوش

 دن راماد هدسد یراراود رادام اراد نالوا هدنسهروح كننادنم

 لغاز و یلغاب «نیغیب نبغس یرلهک پوط نوک انوک ددع كيبزوب هرکه

 شات رضاح ادرف ادرف ردق ه هقوا قرق ندهقوا رب راهک لقعصم و الع

 همروس هبم ولط .صاقم ؛زیراحاب «یناآ زومود هدر ضع .راروسروط

 ۰ ردیاسح یب هکراو یسرابموق ناواه «یسهرابموق هچریص «یسهرابموق لا

 ۱ ۱ . قو یاو قوا زکلا هدنسارآ هناخ هجوب

 یسهلج هدکدتبا اشامتو ریس یهناخهبجوم بولک هليا ارزو هچ مظعاردص
 راس ینزاولو تامهم هلح . رلبدلوا نهد رب تشکنا بولاق هدنرح مع

 یدنوا یبنا یسالنم ودروا بو دنا رب رحم هدارف « هدارف هدشنا كنارزو



 AY یسهناخ هبح راووا

 KIRININ نایک یک RIE یک DDE نایک )یک یک یک یک

 بب رغ «ریلکچ راوص هليا رلکربمز ندهمکچ انعو جثرربو نداهشیاپ مدآ ؛راقیچ
 هدنناب كنو وقو .ردهرزوا قلوزوب یرلزاکنا و یراخرح هجم اما . رداشاع
 هحنکشارب هلو یعدا ین هللا ءانفاع مهللا هکراو یهاک سایر و یافآ راد رب
 7 هشوک راح « لاثم هلق یالاب و هدنادیم وب هب ! هديا نیما ندر هن اح

KIRININ 

 هزت هعلق ات یسادص « یاو ودق یهق ماح یسوقان هکراو یسهاخ تعاس
 تما برق هنحاغا راد هدد یسهلق تعاس و . ریایدیشیا ندنوغرتسا هعلق و

 نجس وب هلس یزعرانمشد الوم بانج «راو ینادنز یراقدیوق ینراربسا دم
 تسایس و .ردنادنز رب ززو نادت ندیمحج هاح ارز دیا ظفح ندایند
 كیا رب نقاب وو . ردراو راناکد ددع زوب کیا هلح هدنفارطا كتنادیم
 بو وو هراکلا نوا .هلح ردفل وم ندنورف ددع شب هلم راو یمهناخراک

 قیقر ندرلکلا تاق رچوا هلرلکربمز یک یربمز تعاس ندامشیاب مدآ
 هدنزو | كنسوق ناصوق . ردتعنص ببغر یدوب . یثهلا نوا ضاسو
 هر رز وح ریغبص هلو تا ه اطق و الصا ردراو یامرکد نوا امت ربع كحضمر

 ردق یهق ماج یبراخرح هل هک ردنامرکد زوک ترد هدر ددع ترد

 نوا ندا شا مدا بوریدشا نارود ناهلوفاش یک یسهلوقاش تعاس
 کر ناخ طه فرار وه ها کلا ت رود چرا ن و
 یرلتلآ ابرثکا كراخرجوب ۰ ربلک بودوکوا نوا هنوک ترد چوا هکدنیا
 الب هسروح موصعمر یرلتلآ و ردا جا ما رف یرابالود اما «ردربمد

 . ردمینصترب ندبیاج یبلیریوج یک قادلبرف ترسع
 ق تاب درب یو تلی < یوا اج تف روا

 داع روتا دفا ل6 راوبد ریکراک هشوک راج یک هعاق جا

 تالوک ام هدضرا یور وب یراب بانج . یداملیاب هناخهج رب هوا زونه
 . رددوحوم هدهناخهحو هسا یدشا قلخ هل ندنادوجومو تایورشمو

 تاحرمشآ روصم و هربتعم بتک دلج هراپ كسب هچم قلعتم هبط لع یتح
 یناقوف هدنوب . زام واوا فیصوتو ست هکراو ینوناق كناننس ناو یراباتک
 ايشا هنوک ررب ییرجما كننیربره بولوا هطوا ددع زوتوا هلح یناتح



 یمهمانتحابس یلچابلوا ۳۸۲

 . یدلوا نوفتربع نوجا ناطلس هدلاو : (یساسلک هحم ) .مدلآ نوتلا زو

 کشا نیزمو عنصم هلیوا هلغلوا دق دمو مظع ریدرپ یخد ندلوا اریز
 : رهز وآ عنصمو تایولصم نوک انوک نالوا هدنو . شعا دیشم رصف بوک

 بوغ رانوملقوب شوقن یهدنوب .راعصیم لیدانق تمیقیذ نالوا هدنوب
 یور هلح ! رد رصاق ناسل و رساک ق هدنفصو كراتعنص و رافرصت اسزو

 بک و تبع كم هچ و هتسارا هلا روصو تالاثع و وح یراود

 « هراب تانغ یعانصا هل نکا همام ردرب شلوا هتسارم هلبا راتوب هثنهلا

 نشود عماحرب هدقدلوا هزبک ایو كاب ندیصاعم كرج هلهجو وب . رابدلبا هراپ

 لزق كنوغرتسا ٌهعلق رکم ءردقو یلاثم هددحرس رب چیه الح هکردشلوا

 یرلهر هسردم ددع یللا هدنفارطا كنمرح ییماح هدلاوو ...هلوا یماح

 .یدنلوا اشنا هبکت هیدنفالع خیشلا ینوغرتسا هدیتولخقیرط .یدیا راو
 راج . ردراو یحرفم حارب رربو ناشن ندمرا غاب هدنفرط هلق كعماج

 "الوط یخدوب « رایدتنا اشنا یلالب ةرانم هنسهلق قاکاج رب دمآ رس هشوک
 عماج اشکلد «نیزم «حرف« تیاف عماجوب اما .ردیک یماج راکنخ ًاضعو
 . یدلوا انعر

 ىلا نوجا قلوا عماج هنوتاخ ناطلس کصاخ ینساسبلک توط ءرکوص
  یخدواماءرایدتا رابنا هسراهربخذ تامنکی كنيملسم تانغ كل دمشو راید وق

 یساناعر كنهحع .كراحم یعوقتوط ارز .ردلکد نیم نکل «ردعماحلوس

 هدنزو ما كنسوق هرکوص .یدراو یرلاسبلک كوچ وک ردقوب جا هلغملوا

 لوجوک یفرطرب بسانم كيارس میظعرب .یدلیپاب (اشاپ دا رادرتفد عماج)
 . یدلوا دصم ی.ربثک تعاج تباغ اما .رایدتا عماحرب

 مظع نادم رب هدنسهروا ات كنهعلق .  راو وا هعلق یامت ربع عیانص

 ینوص ریریو ناشن ندنایح بآ «راو یسویوق انب ریکراک مظعمرب هدنا «راو
 راو راخرچ ریمد هدنفارطا ویوق وب هسندبا دارم كمکج وص مک یه . راو
 هنرعق كنووق هرجا نعلا ةفرط . راصا هراخرج ینرلهغوق سکه
 یراشبط وص هلراهغوق هددحاو نآ هحنصاب یشید ر كسنخرج ناه رنا



 8 دن ۷

 یرلعماج راووا ۳۸۱
 یک  BIE REDE SDE eI KEDE KEI KEDE BIEورک ۱ DENSI SDE NEDEو2 )< و9 یک

 یسوفو یا رب « یراهاخ ناو دو هعافو یرلهرح ددع ناک شک

 كننادوق هسم هدنسوشراق كيارس و .راو یریوصت یناشن شنوک هرزوا

 ددع چوا هدهعلق و .ردن وه تربع یارس ریسل | بحاو یو وب هکراو یوا

 (یساسیلک راجم) ییمکمو كوكا هل زا : راو رتسانم میظعیانب نیتمو فلکم
 یراراوبد الج اسا ضییارد ناه .ردقو مانصاو لاث الصا هدنجما هکرد
 نونغرا هرزوا یرصق رب لاثم لفحم . رونیروک راجاخ هدنرب چاقو, راو

 نونغراوب هرلربسا ساپب نوجا كنا عاتسا مظعاردص « یدیاراو یسیدواد

 ندیسشیا هکیدبا نیزحو رثّوم ردقوا . یدتلکید هزمبه بوربدلاح ینزژاس
 هرانذّو« ینیرصف هناخ نونعراو هد ۰ یدرولوا توممو تسم ناسنا

 هلبسهلک پوط یدبا راو یمهملق هناخ سوفانرب كردو .رایدتسا فینملذحم

 یربک ریدوب « رایدبا ید ناذآ ءرانمرب هشوکراج هرکوص «رایدقس لپب

 ناخ دم نالعاس عماحرب هلیلفح و یسرک «ربنمو بارح نوجما هاشداب ولتداعس

 وب ردق ههحراو هبارح ات ندنسوق هلق . یدلوا نیم رون هکرایدتیا عیار

  هرژوا یارح . ردقاا (۸۰ ) لک اض وف ردقابا (۱۱۰) یوط كعهاح

 (الا هلالی هرزوا یسویقربمدوینسهع رک (بارحلا ابرک ن اماعلخدالک)

 سم كنب یحد ایلوا ریقحو .یدزاب یدنفا لیلخ هداز یروبق ییراطخ

 ۰ یدزود هلا نوکلی زودرز یخد (الوولس) راکسهذنو یدزاق هرزوا
 اشاب حوصن یسهتفکو یطخ كرات نالوا هرزوا یسواق هلق كعماح وب

 كنايلوا ریقح وب هنب یبهمزاق هرزوا سیم اما .ردککب رم یسبشاب یجناشن
 : ردو خرات یهدنرزوا وق وا . ردمراک هلاق ندردپ

 ارآ كام یزو هدشيدلآ ۰  یراووا راوتسا هعلق

 ابحا یب اسیلک و یدلیا نوجیغلوا دمع ناخعماج
 اصق | دحسم هک اوک یدلوا هرومعمتب هک ۱ة>یدنود

 یوقتلا ىلع رم دحسم (یر۶ )كنا یحراتیدد

 ۱۰۷4 هنس ۰
 قرلوا کما لاندمظعاردص نوجما غیدزاق بوزابیرائا هڪ ویراخ راتوب
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 ردراو یرلة اق كحهدیا دص یرلةلاب  راردا كالروانش هرجا قدنخ .

 یرلرسح كحوس هرزواقلوا سانرع هدنکوا یراوق « ردراو یسواق کیا

 هدزمکیدنک هنسانغ نالا زب بودا مدهنم نشد امدقم . ردندشخاما « راو

 زاملواریمت هکردشمنا اشنا ورپوک یوق ییا اشاپ نیسح یریزو ندوب .
 یمادخ هجیکره بولوا یلربجزربمد یلگهربمز یرب کیا وریوکوب یتح
 یرب كنسوق . راردبا ریس هنکوا یراومق ریمد كنهعاق بوریدلاق هلرابالود

 بناح « رارید یوق ناصوق هنیر « ردرظان هبرغ بناج هردیسوق ج
 هجشراو هنسوق جات ندنسوق ناموقو ۰ ردفوشکم لابنم هبهلق ندقرشم
 _ كنسوق ج . ردنایامغ یسوق [۱] نارعوق « ندوبق وب هکردمظع هارهشرپ
  هلجكنهعلقوب «رونلآوص بولنا هقدنخ ندنآراو اهد وةك وج وکر هدننا

 كنیراود . ردقو را ندشاط « ردان هلغوط یدادش ایارس یراراود

 رو لغت قاریوط یک راغاط یسروج ۰ زدعدآ ىللا لماک ینیلتلاق
 هکر اشعاهملفرب هلی وا هلنا لاحز تمه بولد یتسهنروا كن هوکرب لاما
 هرزوا راودو ربقح .ردعدآ كس نوا یعرج رادامآرتاد .لکد رشب رودقم
 یتهعلق هدعدآ كيب نوا هرزوا قمشالوط یرکوب یرکا ههیباط ندهباط
 .ردهوطخ كسنیتلا «یرغوط یرغوط هلیرانک قدنخ هرمشطاما .مدشالوط

 راغاط یرارزواو ردرالو قافوص قاقوص رادام ارت اد A لرلراود و

 كنهسعلق . ىدمتا راک مغال هبهعلق و نوجا كما . ردقاریوط ییغس یک

 یمرکی هارهش اضرعو "الوط بولوا هرزوا یحرط یشقن مرطس هل یجا

 قاقوص فرط یننقره ۰ ردلکد رالود یرکوب یرکا ۰ردراقاقوص ددع
 زوزکس كسب هلج هرجا هعلقو . ردنا یراراود كنهعلق هسلیقاب ندنشاب
 « لمکمو فلکم « رکراک « یناقوف یراهناخ هلج « ردراو یراوق هناخ ددع

 یسهک پوط اما . یدیا رایارس عساو یلوتروا هتخت هریدنش « نیزه

 نسب سو زومعم تباغیلارمم جافروف هلحزا . یدلوا بارخ یه ندننابرض

 هدنرزوا هنوطو هدناتسراحم یراقو رېش نایدا طبض هلیسالما ناموق [۱ ]

 . ردب رهش ( موراموق)



 ۳۷۹ راووا نیتمٌهعلف

 هحراحم راو وا . راویوا نام هعلق غول ناصح نصح فاصوا

 هعلق و هدناس یسانع را یسهنس ۱۰۰۵ ‹ تةقح < ردکعد «هعلق یی »

 اشا ینا صم ە رف رو اغ نلّس یارف لدرا هدرلهنسوا , شعا هش الاب جافا

 كل جاغروف هدن رلکدتا تدوع حف ى بوکود یهعافو ارزو هع و
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 همیمض ید جاغروفو هدمب بديا انعر یانب یدادش هلیوب یهعلقوب یسابا
 سوت نکشلوا راوتسا راصح رب هبوب یرب ندلس شعلا كرهدبا راما
 هعلقو هلیا دح یب رکسع كنم رو هک کیا ینامع یودروا یی مور "هلغلغ
 هليا جوک هدنوک زکس زونوا قرهروا هلک بوط كم زوئوا بولک هنتلا

 وایریوک اد رزو تسد هدنرمصع عباد ناخدمم ناطلسو هدنشرا ۷ ۱

 : یف خرات . یدشلدا حتف اشاپ دما لضاف ربهش هداز
 ۱۰۷2 یراووا كدلبا حتف یدلوا نیعم ههلا

 : یدنفا یقاذم هتفک هرات رکید

 یدلاندراحم یراو وااشاردجاییس تهلها یحرات یدد فأذن یا .

 ۱۰۷6 هنس
 هدناکش سدسم زسهلاوح الصا هدنطسو كاپ یارحت رب عاصم ةعلقوب

 .شملنوق یک یشقن ناماسرپم» ابوک هدنیمزو شلوا اشنا یدادش انس ریکراک
 ۱ رر یرب سه هکردراو هساط مظع ددع را ام یهو

 هدنلوص ۰ یسهیباط یسوق هدلاش بناج « هیباطق | هدبضبناج : ردیک
 هدیونج  یتهباط لارق هدنسهلق  یدهساط اب هدنقرش « هساط یصل

 هدنر ره كرلهساطوب . راو یسهساط جاغروف هدسودول « یسهماط نارعوق

 یرانزخم دوراب بولوا شوب یراتل | كنهباطهو یراپوط هراپ رشبللا رقرق
 ۰ هقشاب همد ردا تباصا ررضر کل « ردلکد هدر ر یدوراب هله .راو

 هسا كح مدآ د هرزوا ها طه ۰ راشع | یرهنزخ دوراب هقشاب

 لنک یعرس دو ادرک همراسنک قدنخ هرشط ك ەعاقوب ... رازی دراط مرا

 بولوا نرد لاثمایغهاح . ردیلنسا مدآ یللا قدنخ ۰ ردعدآ تا سرک

 یرایهام نوک نوک .ردنکم هسزک ر ایک هدنجما کردییوص هرتین رهن بارب بل



 یسهمانتحابس یلحابلوا ۳۷۸
 IED نوک DRIED نوک کی صک ۱ صکهصک BIE DIE DIE IE هک

 . روبع هلبا رواج یالارب ندنکوا سیلدرب "و هلبا راتا شعلا ندنمشد ددع

 تعلخ هنیرلاغا تواو هراراتات رف شب زر هلیساغا یلاب مظعا ردص . كدلبا

 بولوا رطا ا ربغم ندن راکدمرب و هلس یسیرد نالابرب هر ناسحا

 ایلوا وش رد مظعاردص ناه ن کردیک یک لیلعو لولمو واو دما ان

 یمهلیب هدرفس وباب » یلاع ردص . رایدید « مناطاس ردوا » هدکدید«؟ردیلکد

 لاؤس ندنامقا تمکح ردرابخالا ما وب هتشيا ! شلوا راتاتوب كمد یدیا

 دلرهریدیک هرخاف تملخ رز ردنارز رب هریقح هید «. ینوش كریغاج « لمدیا
 ینراض مش تسد ربقح . یدقاط كنلج رب هعرس بورو نوتلا یللا زو
 . مدتا رلاعد هد « هدیا نیما ندنرش نشد ابریک بانج » بودیا سوب

 یدمیش «راو » بودا زام ندهلجو زارفارس نارقالانپ یرتک دبعوب
 هدنراکدد « ریو هبساحم ندرلارغ یازعغو هزب بولک ماشقآ ۰ نسنوعرو

 همظعاردص ندنفرط یساغا یاب هدانناوا نکردیک ه٤ ربداح . مدد « مدنفا هلوت »

 تمیقیذ کوب هبارا وطنح یلءاج رولب ددع چواو تانبو ناملغ ددع زوب چوا
 .یدّسا ماست ینهعتما 7 مالع هلح هراد هسزخ بولک ایاده ايشا

 بودنک هاو فتو فعض دعو ادخدسح بوقبح هرشط ضل

 هلتمالسو تح . یدعد هاو هرکرب ید مرامادخو مدهعد 17 نوکرب هحالک

 وطنخرب « هلمرات | انطقو هلمرلزق هتفکثانو هتفکشو مالغ بولک همهمیخ

 . مداوا لصاو بولک هعادخ ادخدمح هلعاتموالک راسو هلمبار[

 رادرتفدو مالعرب «عدنفا یسادخیتک مظعاردص نایک یر حاصل |یلع

 نودجا قلاق راکسو تلاص بورو اباده هیراح رب هعدنفا اشاپ دا

 لام ریپهلکو هلنا رات | ینسادعام بوبوق یلآ ریسا چوا ناه ندتمینغوب
 رایجوقو یسکصاخراکنخ نوک لوا . مدلوا لاح هدوسآ بوتاص هلیا منغ
 یراراودو رد كنهعافنوک یک کو .رابدلوا ناور هتداعس ناسا یسادختک

 یجلا قدنخ بونود هیاتکی ردضایب بوللوا میمرت و ریمعت هرزوا تناتم
 بولاص وص هقدنخ اشاپ ىلع هرطاب هرتاح هرکوص ندقدلوا قیمت لاثم اغ "

 . یدلیا لاثم برد

 ۳ ی
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 ۳/۷ مس نداعم

 تقیقح مدتبا رظن هلمن رود ریقح . ردپ رکسع یلارق 4 هکیدنوروک
 ندز و هزب قاریاب ضارب ندرلنا , ردیرکسع وقارف عات هنلارقهل لالا

 راو لوه وب ندنفرط یلارق هل رکم « رایدساک بودیک هرلنا قاریاب رپ
 هزب الصا یرکسع هل هل ناه . شا رروتوا ییما كورموک رب هدهعلق ما
 هربخذ هبارا یللا هرکسع مزب لالا ق كرهرک هبهعلق یرضوط بویاقاب
 یساغا یا . یدبا شادرف هللا راتات یلارقەل قلاراو ارز . رابدردنوک

 وطنح یبا هلیارکسع زوبحوا ینادوق هل ندنآ « یدتسا لذب هرانات یرلهربخذ

 كس کیا نانلا هدنشوراو رال وهو بورمتک شورغ هسک یللا کوب هارا

 بور, و شوغ هسک ییا هریقحوت نوجا سیسایدب .رایدلا ندراتات یربسا

 مدلوا ناتمیشب بولس هرکوص ۰ شعا یادوق هلق یسیرب کم رایدلا
 هکرلیدتسا راقلن امداش ردقوا هحشریک هرا وه بولا یراربسا < هدناف هح اما

 . شعبا عاشم یسارا راح هطروا هلبا هعلق وب رکم .زاعلوا فیرمت
 فاصوا .لدلک هنندعم ( صلاخ میس )لرهدیک هبهلبق بناح بوقلاق نداروب

 لوق هدر ید هرجا داب رس ورک ودع نرد تب د صلاخ مس نداعم

 یمدا و مدا .ردهدنیمزرعق یسهلح اما « راو یرلئدعم شوموک ردق ینلنیل اق

 «ردهدنلا راهجرک اب لاخ وب .یدباهدقمروط لطعم ی راهناخ راک هلغمام لوا هداز

 لام هسنک كيبنوا هدلیب ۰ ردشما طیض ینداعموب الغت یراساح هجمت اما
 نادابا هح .ءلدتک تعاس یدب ندنا . ردهاکاشاع بیرغ رولوا لصاح

 . كدلک هنسهعلق (ندعم كيرد) بوك یرلنا . شلدبا قارحا یسارق راج .

 یرابزاغراوب وا ین راه رقو شوراو یخدكنوب --. یسهعاق ندعم كب رد

 هدعفاشتقو یشوراووب .راشمها قازحا اما ءراشمع بودبا تراغو بم

 باوخیسلاهاهلج بودیا ناغارچ هلبا راتات شتا یتسهعبرا بناوج بوصاب
 هرتم یتح یدنلا ربسا یرادقم زوب شب كم بولوا تحارو یبا هدتحار

 قارحابودیا راغل,انوکرب ندناینسهعلق (هرتسن )ندنا . دریک هلایدیدیل وب

 كنبراترضح مافعاردص هدتتلا راویوا بوک یرارب هدناعو هدنافی نانلوا

 (۰۰۰+۲)هلحو هلا الاو یالاک تمیقیذیوب هبارا (+۰۲۰) هدنکوا یغاتوا



 بوک هلوقم یراهده هرکوصندقدنوقوا بوتکم . «زسهدک بوقلاقندهمنا

 شایدرب و شو رلاط کا ددعزو هربقح .یدنآوا سقت اشو شو رع

 0 شا روما ردم رب مان (محاو) ندنسابرقا یراماح هک نیما رهن و

 ,یدتیا صالخ ندیدابرب یرهش بورداق ندنتلا مش یرانأت هلبا یریبدنوب
 نامالا ءرکوص ندقدلآ توکسقح لام ردقوب » نمراذریم یماغآ یل ناه
 ؛ناوهحنط « هبنارس ندنراهعلق سورکنا هد « رداکد لوقعم قمروا ییرادد

  نوژو « ناوورو « نترام نس « لتسق « راووا ۰ وارف ۰ راوربان [

 یرلهبده كه اح مان میحاوب یرلهعلق نارموق ۰ مرپسرپ « اب . اطاط «قینا

 ندنرابد نالا قرهقارب هدزژرطغاص یرلنوب بولوا صالخ ندررض ندنیبس
 . هد هنلبا راح هطروا

 تعاس (۷۹ )نوک چوا لماک هقرش ا بوقلاق ندنرهش هسزسا الوا
 هب هلو عساو مان (رادوهر) قرهصاب مدق هتدودح راح هطروا نوک

 كرهمرو ناما بوشوا هبهعلق هل فغلایلع هلفلوا هدنسهتروا ارح .كدلک

 هبارا (۱۵۰)و رسا 2S ) ۲۰۰۰ ) بودىا قارحا یمظع شوراو

 یسارو . قدلا هرخاف هشقاو یلاوا رزو مس نوک انوکو ناوارف لام کوب

 ادخدح .یدنلا یمانطقرکراب سأر (۷۰۰۰) زکلاب هلغلوالیا كنهابس راج

 . یدشود زیق رکاب کیاو مالغ هلوکربو ریسا یتلا « تآ (۷) هنلا لربقحوب
 نامه بوبالاق یصانم یارب كرانات هلقلاق هدنآ هصلق هدلاح یتیدناب شوراو

 يا هدا هدا شتا هراب وطزو ج ندلسف ر نشد ندراصح نورد

 ندیمرکیردق هبیدمش . یدلوا حورح هدیزوب یتلا « یدلوا دیهش راتات زوب
 تبرش نمراتکس روا روز ردقوب هدنلا هعلقو . یدیا قوی نمدیهش هدایز

 رابدلبا نفد هریرب هرجا راغاط بودهلکوب هرات | ی راشعن . رایدجحما تدامش

 . رایدتبا باغ یرارازم بوقاب شتآ هدنرارزواو
 ادام یرکسعر ند غ بناح نکیا هدنسارح را وهوب

 هلا نمشد » ۰ قدلوا هداما کنج بودک یرللقغ لنمهلح هحنلوا

 بوقیچ یغارابو قاجنس هلرکسع نکرید «ماربق یزعرلریسا هدکنج كلبا



 ۳۷۰ یرهش هیرزپسا

 هنیدودح نامالآ كردیک نوکرب بوقلاق هلیاتمینغ هجلهس هدندارحو
 راساحو .ردهدنمکح یراساحهس بولوا نامروارب ناتسلکتح كاخوب .لدلک
 .ردراو یراهملق هراب (۱۷۹۰) ردک اح هلارقیدب بول وایحاص ردنکسا جات

 مرینی .ودهتشیباپ یرابهذم .راروقوا ردراشماهجرت هنیراناسلیدنک یبا
 یر «لدشب یوام :یراص «لکد هایسیک راکن رف راس یرلهقاشهدنهذمایاب

 نوکرب ندادوب .رراقاطیرالبت یشوق هودوانروط هرزوایرلهقاش نوک انوک
 . كدلك ههم هاکتخ مان (هیزپسا) كلردیا تراغو بهش یتابصقو ارق نالآ

 هنندمون .رد یهاکستخحت كسراراساح هست لوا ریش هبیزسا

 رب هکردرومعم هنیدم رب تاق تاق یسانب راثا و نیزم و رومعم میلفع تاغ
 چاخ نوتلا . كنيرلهلف سوقا و باق هدقدلوا ناباع ندرب هلحص

 هلغاوا عقاو هدنلیذ كدنلبرس هوکرب ۰ ربشاماق رازوک ندنسهعشعش كن راملع

 . ردناباع یرلکدلبا نایرح هنجما رهش اسا لسسلس كنهبراح نوع عج

 یمهببط حاورو راهزا كنهحغابو غاب نالوا هرجا ارح یهدنقرش كرش

 رازنج نالوا هدنوماه تشد هدنسهروج . یدتبا رطعم هلس یراتات غامد

 هاکحرف ردق لوا هدنسهباسرلامام تخرد نانو فن هناسآ جوا هدرلرب

 اهد یلاثمرب هکردراو رلهطصم نیم «رلهفصو نمیشن « رابلاعرصق هاکمارآ و

 رانات یخ دزب . ردشلاق مارپ بورک هبهعاق یرکسع هله ندنفوخ رانات . زافلوب

 نکیا هدنسهرواشم كمتيک قرهقا یا.هقوارق نالوا هدنفارطا كرش هلبا

 قاریاب ضاسب رب هليا یرکسع نابتسرخ ردق زویچوا ندشفرط نمشد
 نایناتعیا نامالآ » رلیدلک بوقارب تآ یرف چوا یرلبا بولوا یهاظ

 . رایدر,و بوتکمرب شازاپ هکروت یخد رلکهدیرک . رایدید « نایزکنجو
 الح . کیدربتک رلمدقو كف افص زس : یدا وش یعالک هحش

 مم و یسع .زکیدامقیب بوقاب یزعراغاب نب نمو رومعم « یزمرلهبرق
 کیا هزکیرکسعو هزس هدنسهلاقم كلبنا زکلکیدتا . هلوا یضار ندزس انآ
 زکبدا لوف .ردشملردنوک هربخذ هبار آ یللاو شوغهسنک. یک هلباهارآ

 بارخ یزغزمو رومعم رهش كوللاةرسحرب ءایوش هکرونلوا اجر ندزکفطل



 . یسهمانتحابس یلچایلوا ۳۷

 نوجا تربع یهوبم رک ذلا فلاس .شعارارید «هزنوه» هنمدآ .ربلک اید کی
 هسیدیپ مکره «كدشا هدرز هلیا ځرپ كرءهریتک هراوبوا ات بویوق همشوق
 وا در هو وداع شوک فا كرا

 هجوتمه هلق تمس هن بوقلاق هدنوک حجوا هدنسارح مادرطمآ وب
 . كدرک هستیالو ( غروب هدنارب ) نوک یحنجوا كدتک نوک ییا قرهلوا
 رب شمشود هنیمز یک رلغاط یلراق هدنمکح روطارپعا نالوا یراساج هسم
 لاثم ارد اما . ردعساو رش رب مظع هدر یئانح غاب یللثم هضورو ناتسلک

 هفاسم یلیخرب هدزب .یدرارویوروط هدامآ هکنج بوتاج ینرواط رکسع

 لووارق هبناوجبویالغاب كرب هلیسهدایز یزعراربم هلح_پودیاتکم هدهدیعب
 کنج بوب هلرک | قزاتنانوا لس بوبالغاب هلنعراناغروا یزع راتا .قدیوق
 . قدروط هدامآو رضاح

 هلغلوا عقا و هدنبید میلفع یالبای ناقلابلراقرب ( غروهدناری) رهش اما

 ندهعلق یرکسع و راشقوص هراغاط پراص یرلرکسع هل لوا نوک چاق

 كناروب ۰ قدامالآ راکش رب ٤ راشمروط رضاح کنج هدروناط قرهقح

 هدنطسو رهش .ردرومعمو رومش«یوزوا هلغلواشوخ یرلالباو غاب یرلاضف
 یشدلوا فیرط كنقلخ راد و . ىدا ناباع نیتم دسو ناصح نصحرب

 كنساا رو الاعر .هدرابوک زمکیدتنا تراغ هل : هکمدتا لالدتسا ندنوش
 نایدنس و هطنصالپ نوک انوک بولوا ندنکوت شوق یراهدصا و كشود

 هردهرزوا تدش یماوه ابرثک | اما , یدراراآب هرزوا رار رس ندنجاغا

 راددوب ءردقاتیحو قاطابیرارب «زاملبجا زوک لماک یا یتلآ ندنتحز ناراب
 ناتم تاغ یرهعلق ندنراکدلبا زارتحا و فوخ كب ندرایاجافسا یسلاها

 ندنجاقآ امراصو ندجاغآ هرقو ندنجاغاقادوب شید یرلیوط ایرثک | .راراپا
 .رد یلربنچ ربمد ندنرلرب راتوا ءرشب یسهلج هکردرلپوط شملیا یک یجیف
 هر يدتسا بولو هبهبارآ رب یوط نوا و رر دلاق مدآ نوا یوط يه

 «رلرالشاب هغ یراپوط ندجافآ بوربع یراربنج ریمد ندنآ كرهروتوک
 . شما زامایتآ هدایز ندهعفد چوا یسیرنک |



 EYN ی ره ماد رطصمآ

 NIE یو NIE دوم یو )یو هو یو )یوم )یو NIE NIE NIE NIE )وکیوم )و یوم )یو

 « مرا بوط هرزوا ارګ یهدنسبقرش بناج كرش وب یتح . ردقوب رهش

 ناه هدکدتبا اشامت ندهدیمب ٌهفاسم یلبخ رب یرپشوب بودیا ثکم ندنبناجرب
 بولوانابان یرلهلق شماکج رس هنامما جوا كرارتسانم مظع ردق شم زوب
 صاخ صاصر ردق لوا و یدرربو هلعش یراءملع جاع ردق یون مدآ

 یار لارق یتح .هلوا یرهش هقسناد رکمییثمرب هک ىدا نیزمو رومعم هللا

 ندنسهعشعش كنبرانیشنشو بابق .ثانبرلمابو مادهکیدیا ناباع نیم ردقلوا
 اشام و ریس یورک رک نورد !هراح ه اما .یدربن هلهربخ نم هدد كمد ص

 شتآ كم زو یاو ندنتژک و ترفو كمدآ ىن کەدنجما لاحم كلمنا
 !لاح هن « راو لاح هل نوجما قل راو هنناب ندننرنف كرکسع كنملف ناشف

 زربلا هوک هللایرلهساطو عی .ردردنکسا دس ایوک رورنوروک هد یسهعلق

 قرهیماغوا هلب هنقدنخ نوسروطهلبوش قمراو هننای كرېشو .یدراتاب یک
 ربسا ردق واو تمینغ ردقوا هدهدیمب هفاسم كلنوک رر .لدک ندهقرالآ

 قیاق هدنسابرد نالا نداحتلا ترك . زاغولوا فیرعت و رصت کقدلآ

 ریسا هلیمدآ زو جوا بویمهشبش هبیک یتادوق لشاب یللبرب .یدرونالاق
 . یدنوق لورا هفرط ترد بولوا تکم ههقرالآ ندو . یدلوا

 یراقارباتاف تاق هکردراو راهنطانوک ضعب هدنراناتسو كسشم كرپشو

 كيوک كنبراقارباب . ردلیشب یراقاریابو شوخیم یک سابید یسیدنک راو
 الصا هرجا یاقوت + رولوا ااغ كجنوک و هلو ردق نک مدآ داع

 یس و شمقرچ هرمشط یسیراد یک ریا با رب بل بوبالوا كدریکچ
 ردق شم كن حرفا یامکح . شلاق یسیراد زکلاب قرلوا قش کیا
 رب راځ ی بوریو رکسعونرپ هنا هساکترد چوا یترش . راراباص ینسهصاخ
 شوهدم یا توق یندب هدمه ۰ شوخو تسمرس یمدآ ره رولوا لعأم
 : دنا وک نداد یب یر باس ی ضرضخ توا فو زا

 زیلکبادیعب لیم زوبکیا هرجا طيح رحب هدنسیب رغ بناج كنیراید كنملفوب
 بناج كنو .ردهربک هر زجر ردباهطاحا ليم كبزکس کردراو یسهریزج

 هسریلیدیکلیم كستردنوا هنوا ندناونابلغهرح هتواندطیحمرح هدنس مغ



 و ششهمانتحابس یلجایلوا >> شو

 . ىدا قو تا كج هنس اما ؛قوج زعرلربسا ارز .یدلک هت رب یراناعاو

 ندترارح تدش رلهعرزم یهدنساضف كنارق نالوا هدنلیذ هكرلالباب یلهلقوب
 انوک رب بوباب راکتب هرزوا راقراب یهدرن یرلیرآ لاب بوالناج ریتاج ریتاج
 . ردماخ ربع او كسم بوک یموقوق .ردهدکعا لصاح لاب ییهبط هحئار

 افص رلکلت بولاق هدنیمز ریز قریمهلوب .رلناسنا یراقالتاح هدرب هچ اما
 رب رب یرلموم لاب نالاق هدراقالتاج هدرا كليا ادخ تمکح اما .راردبا
 ۔ لاب وہ . ردا رطءه یناسنا غامد یسەح ار «راقج هرزوا یسلصا كنر
 .ناسنا هسيا ندنضایب «رازاباب لسع عش بوریدشکد ینرلنوک نوک كنموم

 كمور هدنراغاط یرهش شیرف و كکكنملف ۰ رلرااص بوبا یروص
 ندنفیدلوارادهحار رولوا راجاغایراص لاثمریشمش RA یکی اغا یوزس

 ۳ و نو قه راقودتس ینراقار
 ینیراقارباب هدنمسوم ۰ زاوکود یغارباب شق « زاب كجاغا وب .راقوق یک كسم
 «یرللاد . رارردنوک هیده هناتنکنرف عیج بولا ییوص قرهناناق یک بالک

 یسهویم عونرب یلقوباق یک القاب .ردیراص یک شلدیا الط لبا یراهتخت

 هلوصح ندېرج بوراقیچ ینغاب .زامولوا لوانت یک رلهویم باس نکل «رولوا
 ناه یسهح ار .رارروس هنىرلر ینرفو یرج كنرلالتبم ا 8

 هدرلرمم هدرلاسيلک « هدرانادناخ یغ رشق بوراقیج یغاب ۰ ردیک یاب هنقد

 راربرسنوک انوک و راهقودنص ندنسهتخ كج اغاون . رارالفوف یک ربع قرەقاب

 تلع رب ی رلکدید «یزو وا كن رف» هدرابدو هدر, . . رلریئالل وق بوبا راتو

 ٠ ریقح .راردا جالع هنیرازوموا هلجاغاو هتشیا .ردصوصخ هرایدنک هکردراو

 اد و مدیوق هنجما مراباوتا بورمتک هحرایرب ندنرابو كرب "اکربت یخد

 ۲۰ یا دف نا لا ارسا باح یو مئانغ لام ردقوب ندرهش هدعب
 كنملف قرهل  یراریسا نانلوب هدارق كيب هج بودک هلراغلیا نوک

 ا : . قدشالفاب ردق هسرهش.( مادرظصما ) نالوا

 8 بن اوا ا یسایرد نالآ مظعم رہشوب -- . یرهش مادرطصمآ
 ندابآ و رومعم هلو هدنکل ام لارف ید ٠ ردیهاکتخح كن رالارق كنملف



 ۳۷۱ ثدوع ندادنالوه

 یوک )یوک RIE )بوک ۱ 9ک )ی2ک)یهک )یک KDE SDE NIE )یک یک ورک KDE یک کوک نیک و99 یوک یک یو

 :ردهدنمکح یلارقكنملف همظعم ٌةدلب و .یدنلءهرخ هلح زع راز وک ندنسهلعش

 فسا یزواف كمع و هدو شوق هو هنيو هنت هک ردلارق رب هجهقشاب
 «هجراپ نوبلغ هراب كسب وا هدنزکد نامالآ ۰ ردلارق لوس رب یحاص

 زوراو یرابک اشنا هل ماند کیو نایک ر ار
 هرزوا یناسل كنملف ىلا بولوا یک راسیلکنا اما .ردندهحیسم هدرانوب
 هدنرازبهرپ هدنلکش یرلحوروا كنهطرومو لزق هح# . ردراشعا هجرت

 0 . رارب یسهطروموب قلاب بوبهع یلغاب
 تکرح رب الصا ندنمشد بودیا ثکم نوک رب هدنسارح كرهشو

 هدیراوتسا راصح نیم یلورابو چر ید هدنفارطا لرش ۰ كدمهروک
 ءاما نزم یشوراو . مظعم داوس ر شمشود هارح عساو رب ناه .قو

 . راو یسهقنالپ یلراوید ندتیج تاق نیل ییقدنخو لاثم ابغ هدنرادام ًاریاد

 بودا لید رفن یتا تیک نوا شب ندنرلیشک نالوا ندزهراراتا مز
 «كریک هرهشندن | «راویرلرپ بارخ هدنرانک ابرد كنهعلق » رلنوب .رابدربتک

 ررپ هنیرلریمد كنبراقوا بونالت رانا هل هرکو ب . رایدید « زسزدب |حتف

 هدنراکدتیا نارب ریت هضیق رب بودیاشیوروب هبهعلق بوبالغاب راتبربک شعب
 نشد ندراصح نورد هخالشاب هفئاب بولوا ولع رب ولع رش ناه
 راتات هرجا نيعلا ةفرط . رایدتنا رارف هرلغاط یهدننرط یسهلق كرش

 ئاس و . رایدلآ ربسا ردق كيب نوا « رایدریدلوا یک چاق رب بوشبتب
 هلگانغ لام ردق لوا رلیدرک هرهش ندرلرب ییدد كزعرازوغالوق رایزاغ
 هروک: هنغامظعم كزرش واابا قا وام ندفیصوتو ريع هک رابدلوا ماتغم

 ارق كي هبچت بودک نکد راک ےک از اریز .ودژآ زیرپس
 ءرایک بوبوط یرامدآ كرش و ندزمکیدتک كردبا قارحا یرارهشو
 یراقدلوا هدغاط .یدقوج مئانغ « زا ربسا نوحکنا .یدراشمحاق هراغاطو

 هدنسارح كرمشو ۰ رایدمرک هلفلوا نات کنج هدهسیدبا یعولعم كرانات

 یارق نادابآ ندراالباب یلراق کهدنسبقرش بناج ءرکوص بودیا ثکم نوکرب
— 

 یراناح كراتا زونه بولوا تمینع یرتا :یرابد كنملف ددع كم نواو
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 هدموررابد الصا هفوکش نالوا هدرابدو . ردشع وط یایندیراجاغا ر ونصو

 . ردوو

 هدهسیا یدنولوب رامالغو هیراج لزوک قردلآ ریساو مئانغ لام نداروب
 هبونج بناج ندنرهش هینولقوب هدمب . یدهمریک یشرب هنلا لریقح هک راج هن
 لامو ریسا ناه بوتا شت آ هثیشرب الصا نکرک یارق هداپ زوب زکس یدب
 لخاد هرهش رب ندنرابد هس دن ال وح بودریکس نوک چوا لماک قرهلآ ممانغ

 . قدلوا
 :شعاراو هعلق هراب (۷۰۰) هدشالوو هرزوا یلقن كز رلربسا یلهنولق

 نوک رب فارف یهدنفار طا بوب همتا یهسک هلم وا یسایرد مدآ یسارو

 مان ( هدنارب ) نکروروتوا هدنرلوا یلوا ا كرديا تراغ هدهجيکر

 « و یتح . لس هللا یناسح كناوارف لام « یدنلآ راربسا یللخ ندنرابوک

 1 هحولا سومع یراککرا . یدشود مالع جواو زف ید هنسهصح لریقح

 جافسا اج اجو « هچ ققلخ . ردنبریش كبو ناسالا حیصف یرلهنائز هدرلهسپا
 . رارولوا عبات اک | هسریلک باغ لارق یناه .رارد

 زمشولود ورک ندشالو هسدنالوه

 هرواشم هرزوا یال رانا یمب شکک بولک هرب رب نم الوا

 . كدا دازآ یددع كيب نوا ندنجا كريسا كسب ناسکس شمت بودا

 هرابدللا هد-هءرد کمروتک هلتسنغ و تمالس ندلو یربع رب یز هدرانآ

 ۰ . . . ندشالو هسمدالوه قرهلوا زوغالوق بوریو هنرلاغا توا یزع رلریسا

 ۱ كنملفو قدلا ریسا ددعكيب یتا آهن كردک نوک وا بونود هیهلق بناح

 : كدلك هنمیظع رهش [1] ( شیرف ) كنیرابد
 یا نیز ینمز یور هدارح عساو و زودر هدنرانک یسارد نالا ۱

 كننبراچاخ شلوا الطم هليا نوتلا یرلرتسانم عی هکردنینمرهش یل ەجتابو غا
 . ردتجهلوا یتلایا زبرف ۴۲1 یهدهدنالوه یلاعش کیدد شيرف [۱]
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 ۱926۱96۱96۱9: رک یو و NEDE RDI DEI RIE وکیوم )یو وک

 .ولق ) بورءوبج لوباج لماک نوک رب هني بوصاپ مدق همرا تیالو و
 . كدلك هنعدق ةف و رهش ( هو ۱
 بولواهدنمکح ردنبرب رهشوب س . [1] هنسوهلق ےدق ؛هلقو میظع رهش و
 لوطردهدنتیامن كعباس ملقا هردریک رهشرب یسابرد مدآ هدنراک (وو) رهن ۲

 وو رهن بولوا هدنرانک وو رهن رهش وب . ردتعاس جم کس نوا یراه 3

 یر قالارف یدیو ینرارابد جافسا كردا عولط ندنرلغاط هقسسلاد یخد

 و .E مدهمروک یرب ینیدشیراق اما «شمبا ږیشیراق هطبح رحمك ردا یر
 «یرایکناتسدنه هرجا رهنو . .زدک و وب نده و طر ن ردنا نابرح ندنسد رهش 1

 رب یسهلبق باج كميظع رهش وب . ردراو یرانویلغ هقراعناد و قراقتود ۱
 یا ره بولوا نادابآ و رومعم تیاغ هنتسوا یوک یوک هکردنااب یار

 . ردناتسرام رب نیرزم هلراناتسوب ثكبشم «ناتسلکو هجنابو غاب قانوق رشکیا

 .ردنالاتو نالا ارز .كدمهدیا اشاع و ریس هرزوا زما عو دوصقم یررشو

  بوط ردق هراپ كب هتیرکسع رانات هلح هک ردناما ین ٌهعلق رب یسهعلق اما
 ب یدمهردسا تباصا تب ادخ دم .یدنآ

 دنه رلک ندناتسدنه هله زا س . یساشا ادخ علص امت ربع كراد و

 یصی ۰ یلشاب یب انوک رب ربلک ندایند یی .ردراو یعوواط رصهو یتوواط
 بغ كحضصم لکشلا ببجع هنوک ر رولوا هدست یرازوک . لورو

 . .ردقجریویق یکیکوب نوبوق یرلبوت یتح ردریسلا بجاو هکرولوا یغوواط
 هدوص هلفلوا نوزوا یراقاا نکل ؛ردیک یراداناق قوواط هن یراداناق

 لقاریط قوواط هنب یراقیا اما . راقیچ نراط هرم تا و
 راناویح و .ردقوج یدرواو یزاق یخد . ضەدبا كلروانش هدوص هلغلوا

 ءردکپ و ضاس ینهطروهوب حابص رارالطروموب هطروموب رشکیا نوک یه .

 بولریشپ ردقاشمو و دلوحوک لیس یدالطرومو هدب وغ تفو ؛ردکوس

 یتخزد كرېشوب . راراقوق یک كسم رلهطرومو وب نامز یراقدنلوا لوانت

 (ناز) هدرب «یرپش 0۵ و هلق «رهشییدلیا فیرمت هروک هلاقحابغا [۱]

 . ردکر ک هسلوا طلغ ند (لآو) هد (وو) . هود یه



 یس همانتح امس یلجایلوا ۳۹۸

 یالو لوروف هدملتالو یدقرش بناحلرومعم ضراو ,كدلک ه (ییالو

 . رددودحم هلا هسک قرط هلق ؛ ردكنملف قرط بونح « ردعاشم هلکاخ

 . «ردلحاس طح 2 یا قرط لامث .ردک اج یلارق جافسا هدهفرط بر
 یرب ندناخ ناملس رود نکل ءیدبا یرب ندنلارق یدب كانسراساح هسمنامدقم

 نایرطول یسهلج لکد تشییاپ نکل ردبوسبع هدرانوب «ردمبات هنلارق جافسا
 هو ض رونرب شما دلو ندنزق یلارف جافس-۱ یرالارق ۰ ردهدنهذم

 رلاطو ینوتلا رودم رب بولوا یحاص کس هکردمالغ مان ( مخا وہ ) باتقآ
 هسراشوراو كعالق هراب نم ید هدسالوو ۰ راو ینورغ صلاخ مجدد مان

 لاها .كدنرکس هحشراو هنابغامرحمقرفتم ندطبح رحم یخد هدنو بوبا رظن

 بوتوط یرانوب ید زب« یدرلردبا مس بویعا رارف الصا هدکدروک یزب
 هدهسراشمتشیا یدآ رانات هدنرلرمع یعوق رابدو رکم . كدردیا دنیودیق
 هرخاف هششاو الاکو ربسا قوح كب ندرابدو ! شمراشمهمروک یزو راب ات

 چواو مالغ جزا هنلا لریقحو . ردنورب نداصحاودح یددع هکردشعلا

 یراناتسف تروع زودرز هعو تعرس ام اص بسا ددعیتلا هلا هو یو

 ۱ E شوموک « راهلفور

 هجیک الصا بودیک نوک یکیا كرهنیدیا زوغالوق یزمرلریسا هنب نداروب
 . قالوا رازب ندزعاح هدک هدک بودرکس هلبا لوباح هبرغ بناج كرهبمتک

 قللارقرهحهقشابو ردمظعم داوس یعدو .قدراوهشالوجا اسا اک وا

 زکس .راو یرلکب نامان ناکشب تاسره یدب نالوا E تح اما .ردرب

 مز یسج راو یسااعر رانا یلوا رجوکناشت آ نیشن ارح ددعكس زوب هرک

 تاک هرزوا یناسل نابلاتا ءرازملس هجراتات الصا اما رایدلوا رسا هدنلآ راتات

 کس هجهقشاب هدنبهذم نایرطول نکل «ردیحیسمموق ید جافسا موقوب.رلرایوس
 شلوا یوق مصخ هلرابلهس یر ندنرود ناخ ناماس بواوا قللارق یحاص
 ̀ «راراب ارز .ردشمسک اما كنسلاها نالا بولآ یتسهعلق هسع هراب ینلآ شو

 هايس یک كنرف هلج . ردرالکد لا سراف اما ءراو یرکسع روالدو عیحش

 . رلرک هشاش هبنوطالفاو هلفور

KIDDIE IIE 



 ۷ جافساو هدنالوه
KEIEDEIETEIE KEDE NEDE KI NIE KEK KEDERE RIE DEE DEKI RM DEDEDE DDK TIEDلب ( 

 كنسسهعلق [۱] ( نوروق هوش ) بودکهبرغ بناج نوک لوا .قدلآ ریسا
 شمکچرس هکالفا یراجرب می هکردنکسا دس رب 4 )هروکه ۰ قدراو هنید
 یرایک لاقترونو سیلکناو كنملف هاو یرایک ناتهدنف هر یدب هدنناملو
 یءدننلا هسلقوب « رایدنا راپوط زی لاب هراپ یللا قرق هرکسع مزب «یدراتا
 غاص ناه بوامالا راکش رب ندنو هلغلوا نیصح طابر رب ید شوراو

 تقو بودک هلرازوغالوف هدباتمم هجیکرب لماک هفرط قرشم یهدزماج
 . لاک هنیرهش ( راویه) هرجا مظع یارح رب هدحاص

 هکردمیظع ربش رب یلقدنخ قیعو هقالاپ بعص یفارطا اما قوب یسهملق
 راکروز رانا هدتعاس نآ . ردنبزم هلرلهناخ لاثم مرا غاب كيب یکی هل

 یراقوا روناط ردق رشکیا هنراهلبج كرل بوقنح هنناب تسوا راکزور

 ناراب هنجحما رهش یرلفوا یلشتا ردقو بونالغاب تبریک رر هقوا ره بوب هلزک

 راج ندنتدش كراکزور یرانادناخ یلوتروا هتخت لرهش بوریدغاب یک تنه

 بول تمینغ یتصرف راتأت . یدشود هیالپواو یلاها هلج هخالشاب نکا راج
 یربسا ردق كيب یعرکب بولوط هرجا رهش قزهلوب لوب ندنراوابمارش هعلق

 ندغرت نادند هلسح یرافازق روآ كنج بولا رار هلعاسنغ لام قوحرب

 .. لدتا ثکم هحیک یا نوک کیا هدنرهش راویه وب اورو لابی . یدک
 زبق هتفکشان ركب اشتسم ددع ربو یمالغ لوروق ددع چوا هلا ید لریقح

 قرارا یرانیمزریز یرکسع رانات اریز .یدربک ابشاو یناوا رزو میس هو
 یئانغ نانلا ندرشو . یدلو ایشاو یناوا فحت تمیق یذ كس زو هج

 هقشاب یتح ادخ لهسهلا ر رحت هرزوا یقوام یزمتحاسوو لهستیا باسح

 . رولوا باتک دلحمرب

 تسار هرزوا تسارهر بودرکس هحک جواو نوک چوا هبرغ ندارو

 هح) نوکیجندرد هلردبا قارحا یراهصقو یوک و قره یراریسا زمکیدلک
 رللادنالّوه هرهش یراکددد ( یهال ) دارازسنارف هدنلحاس یرزکد لاعث [۱]

 یربش (یهال ) هتشا کیدبد ( نوروق هوش ) تایلچ ایلوا .رلرید(هغام نوارنس)
 . ردلکد زعولعم ینیدلوا یسهر هسا كنب رهش (راویه) .ردقچ هلوا



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۹۹

 كنملف هدنرانک مظع یایزد رب شم رک ندظح رح یسابرد نالا یونج تناح

 هیدنالوحو . ردیهمنم هدندودح كن الو مادرطسما نالوا ىن یاب كنارق

 هرورسمیسلاها «رومعەو عساو یالو هکیدبا رش مظعم داوس یخد یرهش

 تقو . یدیا بوغرم ینیظن بارت لاهلانب ۰ بوخ یرادنکو یرلبوک
 ندیاوخ نابرع یسلاها بوریو هشنا یرهشو راکشودع راتات هل هدرحس

 یرادتقا كراتات هکمروتک هکیدنلا میانغلامردقوا ؛رایدلوا ریساقرهلوا رادیب

 یرلراصح بعص كرادواما یدلرواهشنا یخدلانمو لام قلن وبلم هڪ بوالاق

 هلو هن .ردقوب یلامتحا كيهلراو هتیراناب رلیدجاق هراهعلق یلاها هح هلذلوا
 زق رب هدهرقحو ادخدم بورک ریسا كيب هنلا كراتت هدلوباجو نکیا

 . ردهدعباس ملقا یضرا كتبالو وب . یدشود تآ ساریدیو نالغوا رب

 ییرابدهل شا حلص هلی رانا نکرد هلاش بناج ندتبالووب هدعب
 . رک هتیالو (لوروق) كرهدرکس هدارح هحیک جوا نوک وا بویمتخا

 هرکرب هتالوو ۰ ردنامایب لارقرب رادماناما زد (ناب هقلاشراو) یئاح
 غلات لارق هقلاش راووب نامزوا . كدبا شک هدنرصع ناخ یارک رداه هد

 كنهرومعم تیالوو . یدبا راو مانس لارف مان (هدنارون) یساناب .یدیا هروش

 فرط برغ «ردیراددهل فرط قرش «ردیاحاس طیحمرح هدنفرط لاش یاهن
 یرلارآ هبا هل هنسو اما . یدیا عبات هل ماد لوروقو . ردییالو هج

 رهدبا باسو بارخ بولوروا یراددو یدمش هلک رحت كنلارق هل هلغلوا دض

 هلبوا تیالووب . ردنوریب نداصحاو دح هکیدنلآ راریساو مئانغلام ردقلوا

 یتایا یلنافع هک كاخوب هدنامز عج ۰ رد یک یجا زوق ایوک هکردرومعم
 هل ناسا قلخ كالو و . ردشمصاب مدق هرک هج رانات اما ردشمامصاب

 رانا رکسع ردق كيب قرق هرجا لوروقوب .رلریلب هدیتسکیا كنهجسورو
 لاش 5و هونج ا برغم هاکو قرشم هاک بولوا اور, یو ےاب ی هلا

 طبع رحم هدنفرط لاش هرکوص نوک وا هریقهریق « هقب هقاب ییرافرط
 یراناوجلوروق ددع یبو لدتیا بابیو بارخ یرارهش هج بوراو هنیرانک



 +۹ جافسا و هیدنالوه

 هبرغ باج ندراویوا بود,« هازغلاتیون هللا حسب د هلمرلتا سأر یلاو
 كردیک هلا راغلیا نوکواو كد هلرلتا یغاورهن كرهدیا روبع ینسهملق هرتن

 قا هدنتمس یراهعاق ندعم یم ادا كرو ,هلدساتکم هدنشاب ( غاو) نر

 هبنوط هدنکوا یسهعلق ناصوق . رک ندنتلا راووا بوقج ندرلالبا

 مدرک هحکرب نوکر, بوشآ یراالباب ندعم حابصلایلع هدب . ریشیراق
 هدازاشاب کیحاحو اشاب دروق هلح بوالو یشرب ندناتسرامع الصا . كدسا

 هلال رازنح یارحر . قدلو راادوراد شلدا باتسو بارخ ندنفرط

 یزعراتا لوق شوق هدقدنا ناط رحسلالع بوروا شود هجکوا هدراز

 نوک لوا بونب هزعرلهشالا بوئالقادص هدزعراب بویلینوجو بویالطراط

 . دک هنیرابد (توط) هدهحیک یحنیکیا « كدتِک هنفرط لامش
 ییمز كلوب هرجا ناتسرفاک عج هکردنیزم رابد رومعم هلبوا تیالووب

 تايه ىتح . ردقوپ یدشنام هکردراید رامسالاةفصرو راطقالا ةعساو
 < رد راشمهللا هد شت هنغور وق كنشوق سواط ینادابا نمزو یراحاص

 قرش « ردراحم هتروا یمهلق كنمزو . ردالا ربع كاخرب رومع» هس ص وبات

 هح یرلتمس لاهش ؛ردیک هل هدیراناسل كنموق (توط) . ردی الو هل فرط

 هح ثا یوق توط اما. رددودحم هلنراید هسک یرلف رط بر ۰ ردیالو

 ندنرلقدلوا عبات ءراحم هتروا .ردکلام هرکسع كم زو هرک کیا بولوا قتلنا

 بورک هرجا نادابا تبالوو راتات كس ردقوب . ردنارطول یرلبهذم

 نادابآ و ینابصقوارف « یراودنکو یوک عیج نکیا هدنرلوا یلوا سکھ
 ربسا ردق كس زکس نوا بودا رسا یلخو باس و بارخ یراررش

 بولپردنوک هی ودروا ارساوب هلعانغ لام قوچ رب . یدلیدیا ریجنز دنبرد
 هرزوا لوباح هلاش بناح ید هحیک رب قردلاق راکبسسو تلابص راتات هنس

 : كدلک یرغود هشالو (هیدنالوح) بودک
 یهدنرانک طبر رک یلارقەل فرط لامش كن هرومعم تالوو

 قدشمراو ردق هنسهلکسا هقسناد هوا هلناخ یارک م السا ۰ ردیسهلکسا هقسناد

 « ددیالو یلارق جافسا هبونج ندب رغ « ردیدودح یلارق هچ یناج بر
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 ا یلچایلوا ۳۹۶

 KE رک KEDERE )و NIE eI KEDE KEDE KEK KDE KDE DIE NIE KoIE DIED RM )وصک هک یوک نووک نوک نوک

 هل بوردش هننراتآ شوب هلم ینرلنالوا حورجحم كمالسا رکتسع
 لابلارو- کمو حورح زواحتم ندزوب یتا آ هلسج بولوا رلکدیب لوق شوق
 بودیک ریتعاس یکیا لماک نکرد ہلبا روضح هرزوا راتآ راتیکیب لاج یو
 .رطوب ! شملیسک یرانخانو یرب تنس كنبرارکذو زسشاب زعرادیہش اناج
 نکردک بوریدنیپ هنیراتآ راتات ینسهل-خ بولک راحورج هی هدراف
 .قاط بولوا م زنم مز رامدآ لتآ لاا و تلاص ردق كس نوا

 شاواص ندز رلنآ . راردک هدادما زونه کنج زمفیدلوا شمناقاط

 لا هدزمکیدسنا رترقن رب ییارحام ٌهيضق هدزب . رایدا لاّوس یلاوحا
 ردق# دارګ رپ < هلوا یضار نداشاب دم بارم یرارادرسو ندرلنآ .

 كد ادمش بوزاق روقوح مع کا بودا حج هر رب یتسهلمح هسراو ادہش

 هنس ود را مظعاردص لا . رایدلبا نفد هدنلحم كنج قرهلف یرازاع

 هدعن . مدتا رانئودح كر كم همللاباتح « قدلوا لخاد هللا تح

 شب هرقحو بودشنا یزغاشیرب لاوحا زعرایدنفا متمعل یو یهدودروا

 هو اباده هلبا رامالغ یریسا رام ددع چوا < رانا ناک نادا ندر

 هدلح زهکیدتا كنج امدقم ینوک یینجوا . یدلک راماعناو ناسحا ۳

 یحروک نالوا مزمنم هلبراطاسبو یرلتآ ید یسکیا زعرلهلوک ندیا رارف
 . مدلوا كلام هتب هم رلک ولم ادخ دم . رایدلک ندنسادخیتک اشاپ دمت

EE 

 هّشالو نالا هليا راتأت كيب (4۰) ندنتلا راوموا علق

 زمکیدتیک هجافساو هبدنالوه

 لبا مظعا ردص نامرف ناطلس یارک دا هداز ناغ یارک دم

 .دودعم كس زو هرک ییا هلخ بودا رادرس ۍساغا یاب هرانات كس قرق
 ندادختتک هاربا بوبالاق یرارق هلریقح هدنراقدلوا هداما هلیراتآ لوق شوق
 هلعالع جوا داورانات راکسو تلاص بولوا نوع نداشاب دما رادرتفدو



 1 ایریب یایلوا تشذکرس

 ؛ ردندراووا هک داب ؛ یدلیتا پوط زیب لاب هراپ نوا ۰ ندلاش فرط
 اوزن قو كا ن.هفرط ناک یادم يوط وا ا یا ا ۶
 نارا رو ناح زونه بودا روطخ تاروصت هڪ هرطاخ نکردک

 نالبهک بسا ددع تزد :لاح ناشیرب نامالغ نالوا رسا « لاقا تالمحت

 :تسا نکیا هدروصت و ربقح + یدلوا مراکعمط ریمض ریکیاح یراهشدنآ

 هکر جملا "یطب قرەلاق لاحم یب هدک ت تک ندننیدلوا دولآ مخز * متعرس ابص

 ك٤ ا اب وک ی كما بوقح هم شاب مناحزونه . یدالشاب هغاوا

 یبکچ هدیک هب ر هليا رطاخ راسکنا و یلغاد رکیج هلبوب ۱ یدولشبا اشا
 تا . مد .دک بولوا دم همراکداو داروا هلبا رکف یک هلاح هن و

 .مدقاب هفرط یشراف هلدلک هنمرانک رک غاورهن ناتسغاب و ناتساحو ناتسلک

 ا ش رح هاردبا باتر رب  مدمهدیآ طض هدعلا 1 ؛مدلوب ناحتحار

 . مدقیج ههر زج یشراق یدروا هیوص یسودنک
 ییرالاد كرهسک یلاد هشي» دما رسر بولوا جیلق لاد ریقح نامه

 هک اقح « مدروا هیوص یم هی لا مسب قردلا هلا یک قارزع بویادوب

 ..مدک هبیشراق هلتمالس هللادمح بوبالقو هلا جاغا اما ۰. شعا هغ رد

 رکم نکردک بولوا ناور یرغود هراویوا بناج كردیا دم هبللا
 شادلوب » بوروک یربق> رلمدآ شلوا مزمن« مزب هرجا نامروا هدرلف رطوب

 ناه . مدد « ردقوب یثرب = ربقح هدنراقدروص هسد ؟یراو نمشدهدیرک

 بوقبح هت نادیم حورح یه كرامدا شلوا نام هرجا رانامروا

 : مداعاروا هماالصا اما . یدرارتسیا كلک هماب راهراوآ و هرا هداس ها
 هلا بوق ندنتا یعدآ رامدا یلقیلق حورحوهتسخ کردشلوا هرک هچ ارز
 ردرلشعد « كناناشوق جیلق كنهنب تا» زعرلاتا هکنوج ء راردبا رارف كرنب

 كرهربو رطاخ *یلست هيد: «! مرازاسپش كي هللا تربغ » هرلیلهراب ضعب اما
 یربک یرلبا ۰ كدردبا لس هزعرلرب یرب یزهاجنا رسو تشذکرس

 یرادقم كس ییا ندنرکسع رانات ندبا رارف امدقم مرب نکردک قرقاب

 كلر هديا اجر هنسهلح ربقح . رلیدشتب بولک زع رلتسود راثات یت | لاناج



 یسهمانتحاین یلچایلوا ۳۲

 مييابرببوقارب تآ هرکربهرزوایسادخینک اشاپدم یجروکنمشدهداناوب

 روز «لوواد یرلنانکسو ییجروک هلج هجدبا موم بوتآ كنفوتو پوط
  یراتآ یالآرب ریقحو اما ءرایدتا رارف یرغود هراوبوا بوقارب یتاربابو

 رب هلبوا هرت هدمکیدزوک یلالمرپ لاوحا وب بولاق یربک هلرلریقف شلاق
 شون یداهش ماج هد هددرب نادیموب اا » هک یدلوا یراط تشخ 3 :نف وقت

 همشاب ناح هد « 1 زب ی ریلساقبح هراووا هلتمالس هسقو زی میل هد |

 مومخمو لاح ناشیرب قامت الایع هلرکسعنالوا ناشیر و مرم .یدارحص

 هلربهنکیچ یزعرب یزب بولوا عج هرب رب هلرهسمک لاوحا نوک رکید
 هدر ننهلرکت ندننآ . یدا اعهنوم ندرشح زور نادیم . قدالشاب هغجاق

 کهدزعناح لوسص نکرکج ینوک رکید لاح وب زب .یدریلاق بولوا ریزریز
 موج هزع رزوا مش داد یساناو اا یسانطف راع یروسر ندنجا ران ام روا

 ربقح .یدلبا راتفرک اهد هیالب مادرب ایوک زکر ع شلوا ناشیرپ بودبا

 هدزهکیدسا رارف هبناح ررب زمره بوند « !اضر هیاضق ءردکهالا ما »

 قاب یلقلزابصو قاموا رب شمزا ندغاو رهن هدبناج لوص ید رتهوب
 بوت ندمشابلقع هجنلاط هغانابوا هل .مدقارب تآ .رکرب هنجما قاطبجو
 یهدملا هرکرب ناه . مدلوا باقرغ ردق هنغالوق ات هلع و مدلاق همساربس
 نشد نالاق ,دیرک نکردیا كارواسنش هدنجما وص تآ بو وا لوس هما
 هک ههللا ظفاح لوا دم ؛ رايدر دغا 5 تال نارا یوشروف هریقح

 یدمردنسا ثارا ررض رب بودا طط یرفح نالوا نار ظا و

 كاشا مرلهدید مدرم نا لوا + یدکد هر. یرلقاا كمآ هکمدروک ینا "

 یمشدقبح هننناح یشراق كعاو رېن نا لوا نامه . یدلوا رب هلعاشف نوخ

 ترصن و تردق .توقو لوح یهلا : مدد كرهدما مان هجوترب بول
 ربتسا هع رلکدموس یو بصن هنمشد یمظع نارق مدا و نت

 یاس همسأر طقسم ندامروجوا ندنن سفق یناج غم هدارک ُهطروو ؛هچا

 یشراق هاما .مدروطبوزک یرسمسهدنوماه رازثحوا همدءهلبا لصاواغو

 نکردبا رکف هیید مهسنک هبناج هناا .یدریلک یرلادص كنفوت ندهکړعم

۲ 



 ۳۹٩ اریب یایلوا تشذکرس "

 مایاب هر » هما .مدصاب مدق هرارف قرهدفراش راودعر بوقار تا هاروا

 ندمشاو .یدبا ټا رتعمر كابو لنصا < راتفراض اما .مدید «!وق| شامىخ

 ناق ندنسهراب نوشروق مدروک نکردسک هلمزغا ع ندمشادنراق
 هراب کیا بوراقبج یهمرقم ندمونیوق لاحرد «روبلوا ناور راو نوحبج

 . یدلو توس نا لاحرد ادخ ده :مدق وص هنر یس ەر ج كنا كردا

 قراووق و یدلوا نایات هلب راقارباب نمشد ردق یللا ندرط غاص اما

 ؛ندلد نورد بولوا حال ماهلار هعورد نامه .یدلک نبقاب یلزنم كنفوترب

 رب هدد «مرینغیص اکس ناسیدوصم كقاخ عیح « یهلا » ندنکوک و ناح

 هدهکرع«نادیمو «یهلادو مدربتک هوزاب یوق راو نآ لوا كردبا مات هحوت

 کتی ذعو هب هناخ دحرس ندکاله هطرو هللا تبوعص و تدش رازه

 دج بودیا مات ماربا هلا رلقاطبالام فیلکت هما رادخز هسد «روکرا

 یلشتا لصا اما «مدلک هباکرعم نادیم یکیدلیا كنج مرک امرک كرکمء ادخ
 كنمشد فرط؛فرط ؛شعاهداروب كنج لصارکم .مدهمرکز ونههنحما شاواص

 رای نا وا اتش تکون ..!هدکمتک بولوزو رکسع مو هدکلک یدادما

 مزب هدهدفرط یرب «یدریدت | ناراب ربت ملیار هنمشد بوشبتب یرکسع
 ینهشدكسب جواهرحما نیءلاةفرط بودبا موجههمد هللا هللارکسعشلوامزپنم

 نام وق كن نکیآ راو ناروالد وادمان هک دارو در کالاها
 ناباغ راقارباب یلجاخ ددع شم هرجا نابایخ ناتسنخردرب ندنفرط یسهعلق
 نات هلووارق هفرطرب ییرکسع قالفا و نادغب یهدنجما زعرکسعز هحاوا

 رارف هجر وک ینرکسع نمشد نمرالووارق . قدروط لاح هدوسآ كرد

 پوط ملبابرپ هرزوا رانا نمشد یدلبر و رلهجرف هراکهلیح نمشد پودیا
 ندنکیدم هلا ظح ندنکنج كنفتو بوط دیا یوق رانا ,یدنآ كنفوتو

 بونهلنسریش نمشد . رایدتیک هنناح نوغرتسا بودیا لبدبت هرارف یرارف
 .رابدلبا موجه هورک ؛هورک هرزوا نامالغ ناکدسرخ ناک هغولتوا هوا مز
 هن مالا رخ | بولوا مظع كنج هدتمالم رپ "یداوو هدایز ندتعاس رب

 « رلیدلبا شون یندامش تبرش نابزاغ زوب



 یمهمانتحابس ياچایلوا ۲«
 )یوم وچ وچ وب یوچ و وجصج یوموک)

 زارف یرعود ا مزب هب یرک لب رلتآ مهلوک د ع ییا مدرک دام

 .مدریشیلاچ هنمردنالت | یمالغ ینیس .مدلاق زکلای هرزوا تا ریقح بودا
 نوشروف اقرب كرهروس تا هزعرزوا توروک یز ناه نشد ددع نوا

 .رابدراپوق ت !هنیرزوا كریقح هد « هبفاروفكاهلهتشب یا » هجراجم بوتا
 هرزوا یمافق رب بوت | ین لوقرب هرانو بونغص ههللا یغد ریقح

 یراشادقر | نشد هدنکیدرب دربا لا يو همشک نا ناه . مدروشود

 دیر وا و کم مدراو هنناب كءالع یس ریقح .یدراشمتک هرزوا

  ییغود هعرزوا قراووف یالغوا نمشد هک مدروک ۰ شلوا حورح هلا

 هلا نمشد بولک هدادما ر ناش ددع نوا هدند رکسع مر ء رایدرمتک

 بوروتوک همالغ نیس یهناخسس مزب ریسقح نکا هدکنح قالو قالآ

 زونه ندتمشد بولوا هداس ہرا . مدد « "ناب هب هناخسسوش «نالعوا »

 یراسا مالع رةق شلاق لا یو بای هدرکس هدرکسو شلو اهر

 هل | یراق كن رمس نکرید مهلوا راو بوشیاب هنشاق رمس شملیسک

 بواک نمشد ش نوا «نوا .یدلوا سزو رز ندهاخسس نالغوا بواک

 ترد رابدریدصق هفرط رب یربقح یددع یعرکی « رایدریدصاب ینالغوا
 اما .یدمنا تباصا هعررب ادخ دم «رلیدالشاب هغ | نوشروق ندفرط

 تا هکناخ بودبا رادخز قرهروا هلا نوشروق یم آ هدکنج یادشا
 ی هک مدروک یمالارخ ۱ !یدلوا راط همشاب اند یدالغاب هکملیرس

 هدیسمر کب تولوا شرک کت ناک هدادما هز هدهد رع نادسم < یدک

 :۰.!یدلوا نمر وکی اند ا ارا بناوج .یدجایوم تبرش

 بوشود هنو تآ یقرهالریف قوا رب بوت | لا هشکربت هنب هلیلوه ناج
 ریقف نکراچاق ریقح «مدارغوا هضاب كکول# نکردبا راوشم نیکزید ولوط
 3 ل ندلد نورد کو هسد « هارب هدنلا نشد ی هاغا ناما » مالع

 نمشد هراج هن اما ۰۰۰ !یدلوا هراپ « هراب مزکج هنلاح هکیدکح زوسرکچ
 یلیخ ر هکمدروک. راربشدلاح کما ربس| یر د «یررد هد نول ! یزارطا

 هزار لیا مالسا مچ فرط لواو «قوب نمشد هدنادبمو فا دم

۷ 
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 ۳۰۹ 1 ری یابلوا کرس

 .یدراردبا قلنابهدید هرکسع بولاق هدب رک ت عاسرب ادختک هدنراقدلوا دیقم

 ؛فالو رفاو بورک هبوک رومعم ر هلمراقفرو مرامالغ ربقح هداروب

 هراهناخسس یرایادفب .قدرودلوط یرلءروط لااف بولوب هبرآ و یادغب

 قلوا ناور هلو .كدلبا عجیخد قوواطو زاف جاقرب هرکوص ندقدرودلوط
 راو نوا شع هلأ ضایب رفاو هداروسش ءاغا » كولم مان ینیس نکیا هدنددص
 كرهسد » مروتوک یخد ه ودرا .( ]| یخد ندرانآ «راو لاب ضاس هدرابحف و

 یعابو لاب تورك یرجما ندنجراخ شملوروا ندتح كنەلاخ رب لاحرد

 یغیدلوا نابامت یولع هایس دوراب رب ندنسهعلق ناصوق ربقح نکردبا لیصحت

 وب ؛رلیدنا یتمالع توراب ندهعلق قاب زبت «نالغوا هرب : هک مدید بوروک
 هربخذو ندنفرط یمادختک اشاب نالوا هدیرک ناه ۰« ردلکد تراشا رخ
 هحوق الیواو رب هدزمنیام هلا هللا هللا یادصرب ندنجما رکسع ندا عمج

 یادص یسیدربطاپ كنفترب « یسیدریقاش چیلقرب هدنجا مالسا رکاسع
 ربقح . یدشود هسدرد شاو ناح سکه بو هلروک روک روک راودعر

 هدنسهنروا كرب یراکدتا كنج كنسادختک ضرادرس هللا ناصوف ُهعلق

 هرد» توو نوک :د لاحو ناه ! مشمتیک یرلیا یخ ریقح گاف .مدلاق ۰

 مزب هدمکیدید « )هرات روق یزعاح قیج هرب « كدک ندغاب ندلاب نالغوا

 ددع كسب هلا قارباب یلحاخ ددع یدب هفرط ندندرآ كب وک زمکیدسا تراغ
 هنیرلببا كنهناخسبس بولوا نارب غیت ریقح نآ لوا هحالوا یهاظ نمشد

 ييا . مدل آ همک هدس هدینهناخسیس قردقارب یراکو هلح بوروا چیلق

 ؛یدصاب نشد هرب ؛نالغوا ینیس هرب » یدبا رارضاح هرزوا رلنآ هد عالغ

 .رایدشالقا هبوکبولآ یزعدرا نمشد ناه هحشد « قبج هرمشط ندوا هرب

 تیب اب اناوتو زاسهش رب .یدلک هرزوا قمقبج هرشط مالغ ینیس لاحرد
 كوا .شمرودلوط هليا ایشا ریپهلک نوک انوک رایج یکیا كنب اولش .یدیا
 یراولش كمالغ ربقف نکرد «میاقبچ هرمشط » بوشامریط ندنسیلوح تیچ

 صالخ هلا جوک هداج . یدلاق هلیصا بوشالود هنیزاق كنياوح تبچ
 و ناه .یدرب بوک یسهجو یدریوج یز, نشد نکرنب هنتآ بولوا



 ساشا ىلا +0۸

 هنسهعلق راوبوا هلیرکسع هل بوروک افوتسم یک کرک ی مزاولو تامه عم
 یرلقلنامداش كنفوتو پوط ملیار ندەرتین علق نکردا ټغ نع یرضود
 ۰ یدلتا ید یر وط عادو هب اد چوا هدعا بولوا

 ندمظعاردسص هدفدراو هودروا هلا مظع یالا نو لوا اشا ناسح

 هرتبن نوکوا . یدایقاط یکلاج یزاغ یهوج رب هنشاب بویک تملخ رومسرپ
 ادخدمه . یدلوا ناور ههاشداب ولتداعس یمهدژم هل راحاتفم تانسهعاق

 . كدا توالت ید ناذا ادتبا هدنح رب بولو هدنحیتف یسهعلق هرترنو

 میمرتو ریمعت _یسهسلق راووا س . ایریب یایلوا تشذکرس زاغآ
 دم یحروک هدسوحنم مور بوبالافیسهریخذ كعراتاو كربقح نکروتلوا
 هغولتوا هتوا هنتل | یسهدعلق نایصوق هلسالآ بلح ینب دلوا فربصتم كناشاب

 نا ددع كس نوا .قدل وا رکسع ةعیلط هدحوم دونح بودک هب هربخذ و

 ناورهر هنارموق بوقج ندشلآ راویوا هعلق كرەكود یهناخرتهم هلبا

 هلمراماع ددع ترد و تا ترد « هناخسس ساو يا ید ريةح .قدلوا

 كيبیعرکی یخد ندراراتاتو نادغب قالفا ندیا ثکم هرزوا زلوب نکردیک
 یریقح رکسع ینیریدوب بولوا عج مالغ راوسبسا كيبشو رکسع ددع
 ترد هابرانکهرتس رهن :بولک همهلس هلح هسد « ,ردتمینغ تصرف » هجئزوک
 هدناتسنح ناار هدنرانک هرتس رهن اقا دم یحروک نامه هدکدتک ثعاس

 كراو» كرەرو یسهناخرتهمو یعار ابو قاحاس اک بونا مینا

ENS۰ . یدلاق هدهرسموا یسدنک :یدید »  

 هرجا ارح هفرط ناصوق اهد تعاس چوا رکسع زسغوب «زمسشاب وہ

 ضاس هدنادالآ :ريزج رب هرجا یربن هنوط یسهلق ناموق بولوا ناور
 ندشتآ هرزوا هتشب رب هدیسادختک اشاب یحروک هدقدلوا نااټ یک وغوف

 قرلوا رز و ریز رایلاشاپ هلج . یدلوا غراف ندالاج ینسهاختهم بوتا
 یتنرید هلح هدنراقدالثاب هفلاح باوخررفن نداموق رالووارق هفانک او فارطا
 هغولتوا هوا .راددلوا ناشبرب و هدنک ار فرط فرط یک رومورام رکسع

 کمری و تالوصحم .هغلآ میانغ لام نکا تراغو بهش ینارق اجاجهیید زردیک



 ۳۷۲ یشوراو هرتس

 ! یدرولوا ناو هلق اوك هعلقو هسالوا یسهلاوح

 هدنسهلق تناحو هدسلید كتهرتبن هعلق رومعم طاارو .  یشوراو

 محشرویلراود تنج هلود یارطا کردمبظع شوراورب هدرب رازنج زودرپ

 كس جوا یرادام اراد . ردن راش هطرر ر ناتمو یو یهقالب هلود

 , ردراوتسا راصح ددع یدب هل هدنفرطیه . ردراوتسا راصح هوطخ

 رکر اک ددع ك چوا هلرح هد نجما . راو هساط ددع ید هلح هدنف رطیه

 عنصم ید هلخزا ۰ ردرلانعر نادناخ رومعمو نر نم « عنصم اسب

 هرلاسلکوت .ردیرارید راح ی.ده ردراو رازتسانم یکه علق « رثالا دقو

 نانلوا دبق اباعر بولوا نک اس هدشوراو قرهیملوا دب عضو ًاعطقو الصا

 راوووطوا ید روا قوا کا د یوو و هزار ید ات نو
 ددع چوا هل كشوراوو . رایدلوا راذکجارخ بویمریو هربخذ هرکسعو

 یرلولاق هکردقدنخ برا یفارطاو بناوج . راو یراوباق هارشو كويب
 هلاوحا هرمشط ندرهش و . رودلوا روم هلا راورب وک هح هرزوا

 هنروا هعلقو نوا كنا راو یرلغا ددع كس زونوا هحراو هنس رلغابط

 . ردقوج یرلازوک ندنغیدلوا فیطل یساوهوبآ . ردیمرا غاب كراج
 . ردق یسلک مدآ ندنناحودم . ردبشعا ىلج هدرلنوب لاک اب لا هکاقح

 . راو یدومرآ و ییرا هایسو یساسلا هدناولا یمریق رادبآ و اوکشوخ

 هرژوا تیزفو یرادزبس انوکره نالوا لصاح هدننادایآ ناتاس تاشما ایا
 یحد یتح « زالوا هدراددرب چیه یروط هاسسز ودم سلکهق وا یبااما دف

 . ردنا هلازا یربصاوب مر هلج کردیا لیلحت ردقوا
 رهن بوک ندراووا علقو ردبا نایرج ندنناب یثوراو هرتسن ره

 چوآ هنجا ههلقوب ۰ زولوا طولخم هبهنوط هدنکوا یسهءلق ناعوق هليا غاو

 یرلرخسع یلکوک نیدوبو یرلپرجیعاحنس هردنمسو مرس. یرجکی هطوا

 رکسع هدیزک كيب نوا هلج « یرلیجشوط هطوارب ۰ یرلیجهبج هطوارپ
 یتح کب قاحنس هدراو وا بووق یراترضح اشا نبسح «یرایجهظفاحم
 كن هعلقو اشاب ناسح هدعب ,یداملوا دیق تماعزو راع ,صاغ هنکب اما .یدلوا



 یسهمانثحایس یلچایلوا ۳۰۹
DIK Ke RIK DIE REK DIEمک ووک وکیوم بوک  

 . رد حوتغ» هبرغ بناج هکردوبق كچوک یرکید ۰ ردوېق كویب رنیاهشوراو
 نوجا هاشداب ولتداعس یرب : یدراو رامظعرد ددع ییا هدهعلق و

 هاکتدابع هنمان ناطلس هدلاو ید یربد راج . یدلوا ( ناخ دم عماح)

 هنرومولوق -هزاب شعلا « یرلنزخم لالغ « یبهناخهبح كنهعلق و . یدلوا

 ندایق همسک لاث» میحج هاچ هداروب .ردقوب راپوط زی لاب .یدراو یرلپوط

 كنالوا سومح هنجما .ردیک یلقع كنهروک < انفاعممللا هکراو نادنز رب هعوا

 ینادنزوب اشاپ نیسح یزاغ ریلد ریزو یتح . ردیک یناج مهو یلقع مه هسا
 دم تما ددع شفا كم مان ندنجا كركج هلرابالود یرادنگ بوجا
 پاص فح « فیض هلبا عوجو تا ضار یربیه «راهراج .یدراقبج
 یراشاق : یدردبا نظ ینابایب لوغ نروک یترلهرمج ؛ یدراشلوا یراص
 یراقالوق یرلزوک . شلوا هلوغم هلوغم بوشیراق هنیرب رب یرالاقض
 کم . شوط نایسشآ هدنرالاقص بویهلهم رج راهلهک ی راکیلد نوروب
 رد عفت هن رب یه بوامةبج ندنادنز و یرب ندآ یدب هللا داع ردق و

 هرانو اشا نیسح ناه ! شمرارریو کیا فالو مهرد رشللا هدتعاس رد

 ریقح ناه ندننیدالراصا كعا « یخ ءابروچ « والپ ۰ ربغیصنوا "هم
 هللادابع ردقو یدمش « ماطلس ناما : بوراو یرلبا هلبا بدن هنافب رظ

 للهرب ووصو كما هرانوب ناه .رارولیرتق هح یهللاتمعت نیمز ساو ردقوا

 ندنوک یکیا رب . ریثبتب یرلکدتبا اوهبسک كرانوب . ریمریو یش یریغ
 بوبوق هربارآ ییرایدنک ناهو رانوسریو ماعط هجزآ « هجزآ هرکوص
 نوسنیا یلوق هعلق ماظعاردص رلنو هدنآ ۰ رانوسروتوک هنسهعلق راوبوا

 لاو » اشا نیسح هدمکیدید «۰ رانیستک هنیرایلصا نطو هد یرانبهتسیاو
 یزوک السا رکسع ینسهلج بوری و هرابنان ررب هرانوب هبید « !دلدیدیا مایلوا
 موحیم بوی كب ردق برکیدعم یە هنی اما + راپدتیا مدنلآ
 هدنجا هعلقوب . ردالب نجسرب نوعلم هبنموبا ینادنز هرتین هتشا .رایدلوا

 « رر بو ناشن ندابع هاح کردراو یسووقوصر هوا نداراخ كنس هنس

 لصاما «ریلیدا شطع عفد بوایکجوص هلبا رابالود ندنون هدهرصاحم نیح
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 ۳ ۵ ۵ هراس هعلف

 KIENSIENSIENSIE KIER DEDE eI NDE NIE KIER KE KDE IE DIE DIE نیک )یو ورک یک )یر

 « یرلورب هرمشط ینادوقق هعلق . رایدکید یراقاریاب ناما ضام لباقم
 هرشط راکهدهعلق نوئو بولک هداس هللا یلهسع ردق كم « یرلفارغ

 انروطنمش كرهنب هنراهار ۱ ردق زو چوا هلبرلنالغوا و تروع بوقبج

 هکمروتوک هب راهملق ندعم هلتمالس یرلنوب یرلیزاغ یلکوک ندونو یب
 ربقح هجشرک هرجا هعلق یرایرحیکی یلوق ومق نامه . رایدتک بولوا رومأم
 ءرک رب بودیا جوع هلابرع غی لاد هدلا هرزوا یسوق راوبوا كنءرتین

 یرلاعاقاحوا هلح .مدلیا توالت ناذا كردبا ید مان نالعا ندلد نورد

 هعلق بوراو ههناخهمج و هسزخ یرغوط اغا ناسح یادختک اشاب ناسح

 ساپ رب نانو هدنشاب زوب کیا یراحاتفم كنهنیزخو هناخهجو كنسوق
 بودبا میلست هیادختتک نیسح یراحاتفم هیید هزکیدلکش وخ» .شعا هدنلا
 ردم یاغا نیسح نامه هدک ربا احر یغلاق هدنرد یهدهعلق هدیسیدنک ساب

 ندهعلق یسابپ هد «. زالوا یلاخ ندهنتف هعلقو هثدررط هدهعلق و نس»

 هرجا هعلق رکسع هل .یدلیا طبض یهناخهبجو هسزخ بوراقبج یراشط

 یدایکج رایدح كنابلک بولبتا راپوط عج نآ لوا . رایدلوا بلرب بل
 . یدتک رابج هدژم هل رلحاتفم همظعا یزو قرلوا راقلنامداشو

 لمس لایم هلاش هلیشرط یطاب كراویوا س . هرتین هعلق نامزو لاکشا

 تکون رس ا جوا هدننام یسارح كراو واو  رشود هفرط عاص

 هادخ دمه 4 ردراوتسا روسر هدشارت كنس یدادش هرزوا اق دنلب ریس

 . مدالهد ۱ هرزوا یرلندب و نادند ربقح نامه . یدلوا نانمّژم راد

 عفاو دلکش ىدا . ردعد | كس يا یرادام اراد یعل یدرک ادرک

 یراصح نورد « راو یتماشم هنسهعلف نوعرتسا هحلمس « ردشلوا

 نزور افنامج « ینقوفو ینتمت یلوتروا هتخت ءریدنبش ددع زوب یا لامالام
 ناوارف لام كسب هجا هنیرب یه هکردرلهناخ عنصمو رکراک یلنشنهاشو
 ندرلوا ون یسهعلق راو وا یهدههوا تعاتس قلا ندهعلقو یتح « یدک

 یفاص یراغاط یهدنفرط یراکزور یطاب كنلقوب . رونوروک نایبو نایع
 رطان ههلق یر, : راو یهوف يا كن هعلق ۰ ردهلاوح هعلق اما . ردراسغاب
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 بو وق یهبج هطوا رو یحوط هطوا رب < یرحیکی هطوا رب هدنورد هسد

 .كلدلک هبهرتبن هدنعاس ۳ هلاش بناح قرنلاح راتاحر ريف ینوک یسەترنا

 . (لوبەرتین) نالوا کشریارب کسا كلا كراذامالآ لو س ۰ یسهعلق هرتین
 ۲ ۰  كنیراقرظب شاب كرانامالآ هعلقو هنب الاح . ردشمریو ینمانو شمر دباب

 هجراح .رار د مرتدل قرهلوا رومشم طلغ هدهسا هرتسن یمسا لصا .ردصاخ

 هده هرن رهن ندا نارج ندنایذ هلقو .ردکعد یشوف تنج .لوهرتب

 قدنخ یسهعلق راووا بودا عواط ندنرلغاط ندعم .رارد یوص تنج

 هدنکوا یسعلق ناصوق ندرب یسکیا « ریشیراق هیر غاو كرك ندنچا
 . رولوا قال« هنبرهن هوط

 هلا رکسع لاثم ارد بوب همربو نامزو ناما اشاب نیسح یزاغ نامه

 ۱ هشنادوق هعلق لاحرد كردنا مایخ تکم بودنک هنتلا یراپوط كنءرتبن
 ؛هرتع هلاالو هلاون مو هلالج لج مانالوا» : یدزایهمانوش هسررا شياو

 رايراج مالسسب ًالاث + كالفالا تقاخ ام كالول كالول رهظم دمحم میعتب بنا
 «زسینابهرو سیسق یارشا هبحیستلم هکزس .نیعحامهلع هللاناوضر افصا
 ممه یلاع مار و مظعا ریزو هدنلوصو همان زس ( ریرتخ ) ینادوق هعلقو

 هدنجا هعلق و زسهدیک زکهسرتسیا هبناج هل بودیا میلست یهعلق هنیراترضح

 هنلیفرب كریار, .زسهیمریدتیا تباصا یشرب هزعراریسا دم تما نانلوت
 ترد ك کهعلق ةو تفلاخع هم همان وب .ژرارف یزکهلح هسربلک اطخ

 راهمروس ینادمهوراقس ینراویدو رد هلم هلیرلهبرض پوطبوداشوق یفرط
 فسلا هش بورک ندفبت نادند یزکهلح كرهورو مور هلغلغ بودا

 : ییا همان هل وکو < .مالسلاو ردررقموب .زردنا هتساندو هتسلاب یرانالوا

 یرامولعم مالک موهفم هجنلوا لصاو بوراو هننادوبق هعلق هلبا اغا نسح
 صالا رغ .رلردب! هرواشم كرهلک هبارآ رب یراشمهروک شا هل بولوا

 ینوکیجنرب نوا كاوالا عید یسهنس ۱۰۷ بولوا تهجکیو لدکی یل

 «!نایزاغ نایناغع درک یا نامالا » قرلبق رارقهدزوا ندب نادند یسهلج
  هباشاب ناسح هرزوا یسوق راوبوا كنهرتین ةعلق كردبا نادفو دایرف هسد



 ۳۰۳ یم هقنالب نا روش

 هرزوا یسهعلق هول اشاپ ىلع هسوک ینوک یحنکیا كاوالا عیبر هدم)

 هول هللا . یدشاوا حتف هلبلا كنآ هد طاراو ٌهملق ًاتاذ ,یدلوا ماعم رادرس

 یرکسع هنسوب تلایا هلح . هبلیا بیصن یتسالوا حتف هللا كنوب هدكنسهعلق

 یساغالولو یعاشا ندکولوب لوصو یشاب یجنوصماص ها یرحکی هطوا نواو

 زم لاب ددع یت | رلدحوط هطوا شیو ادختک دما یماغا رلبجهج هطوا شو

 هكا ددع كس زون وا هله ها کس رو ناماو رانا ددع یرکیو ۱

 هجوم هنساغ هول كرك رلەرخاف تل هداشاب ىلع بولوا رادرس

 .نیمآ هی رسیم ینحف هلتلومس بودیا مرک مرک حانفبانج .یدلوا ناورو
 یللابا ندوب هلمح اشاپ نیسح یراص هزابآ یسلاونیدو هدروک ذم موبهنب

 هطوا شاو رایج هبج هطوا شب «هلرایرحکی یلوق وبق هطوا نواو هلیرابزاغ
 . «مرتابس تامهمو پوط یهاش هراپ یعرکی ؛بوط زیب لاب هراب یتلا رابط
 رادرس هلحتف كنسهعلق هرتس هلا یرکسع یدانات قاحو ددع كس یعرکب

 . یداوا ناور ككرهک یرابرهش تعلخ هلا انو اعد بولوا مظعم

 یاد مظءاردص بوبالاق یرارق كریصقترپ یایلوا ریقحوب نام

 ؛ ۸۴۰۱9 ی ری

 ىس هءبطم مادفا - ۲۳ همرون : دلج یحنتلا
 مادخ یت 3 ؛ریداحر : مدل وا مزاع هنسازع هرتمن قرهوانوذام نداغايهاربا

 هنسهقنالب (ناروش) بودک تعاس۳ هاش بناحندراو وا هلا هناخیسس کا

 . كدلک

 هدنیام كنارح عساو رب هدنبرف هرتبث رهن س . یسهقالپ ناروش ِ
 هبونج بناج + ردهقنالپ جاغاو نیتم هدنلکش برم هدنتلا راریاب یلکلهشبم

 فلکم « یراپوط «یهاخهبج . یفدنخ نبتم یمومق هتح تاق ییا رظان
 نو و اهد رذسع هدیزک ددع كم ههعلقو زعدقا اشا ناسح زد لیکنو ۵

 ف نورد .یدنربتک ایاعر هنشوراو كرهدىا درز ینرابوطو هناخ هبح

 بودبا تفلا نسح ااعر هلح هبرکسع یب یرخوا نالوا یهظفاحم

 هليا هرتس اریز «ردرب قجهلوا رومعم هک اقح .راشما رومعم تاغ یشوراو

 ناسح .ردر ییرازجو یغاط یهو یلغاب «صانم یاح هدنسارآ راوب وا

 « ردمزاول مزلا هزب هعلف و » بودا ظح ندازفحرف یاچوب زی دنفا اشاپ



DERINEورک رک هاو  TIE KOIKE KDE DRIED SIE BIE KDE RIESE RIE DIED BKوزک )یزک یک و  

 هنرهعلق بو وا ناما هللا رلاشاپ و راکب یحهظفاح هلبا یرلهمانیما اعم
 . یدنلوا هقدص هیاشاب دروق هدیلاا راوبوا .رایدتیک

  تعاطا الصا هعلق چواوب -- , ینایصع كنیرلهعلق .دارغوون «هول «هرتن

 ینمک بوک ود مک كرا فدان یرلبحاباا ناراو هللا همان دهعو بوت ها

 رایدربدایب همظعاردص یلاح عوقو هدیرابجلبا نوجما یراقدغوق بوکوس
 دارغوو «هولو هدنکیدتا رارق هدنرب هد «رخالا هالوا» راقو یلاعردص

 هلغلوا یرارکسع هسع و راج و حرفا رارب یرلانطق كنب رلهعلق هرتبنو

 كيب ترد ؛جوا ندرا,زاغ ننک هءروتو هتح هفانک او فارطا ندراو وا

 هبهربخذ هنسهعلق نوغرتسا هلبا نامرفندراوووا صوصخاب .رلیدلیاریسا مدآ

 نمرردزک تاناوحو ربع مدا بولآ یرلمدآ زوی هجت ندرکسع ندیک
 , رایدلوا

 راهدا شلآ شاپ « شمروک شا هلیقاخ قاجوا عیج مظعاردبص ناه
 هبهعلق ددع جواو : هک یداواوب یرامالک هحبت بودبا همیظع تروشم هلا

 افوتسم بولب ریو مالسا رکسع ریلد نایزاغ كيب رشمرکی هرزو جوا
 هتاف هنیرزوا هج و . رلهدبا هرصاسحم ییهعلق كرهلىروك تاکرادتو تامهم
 ۱ ۶  یدلوا تارف هظرش

 هرژوا یسهعلق دارغوو هدن سىغ كاوالا عید یسنس ۷۵ ال وا

 یرکسع لوطاا اموع بویک یهاشداپ ثملخ قزملوا مادرم اما نالق
 فلکمو «رایجشوطهط وا ترد هاغامیهارب| یثاب یجرغز عم یرجیکبهطوا نواو
 رب ندکولوب یناشآ و قرهلوا رادرس ادختک یضف یرلادختک هرابج هناخهح
 راتات كس یعرکپ و یسامعز اسدنم و هربت « یساغا رلیهابس لوق غاص كولون
 ددع یللا هلبا رابوط زع لاب هراب ىلا هنسهدازمث یناخ مرق هللاراتفرابص

 اشاپ نالبق هرکسع كيب یللا وب و بولیریو هل راتامهم هج یهاش پوط
 هنسا عداغوون قرهلوا باف رش هل | یهاشداب تعلخو انو اعد بولوا رادرس

 ها هدف یر هل ر ىق هلا لپم ما اد :راا تعرع
 . یدرولوا مان دامجا لدب هنيریمعآو ممر كننورپ و نورد كراو وا ةعاق

 م
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 ۳۲ ۱ را هعلق یهدنراوج راووا

DIK یک )یک RIE DIE KDE یک( NIE ایر( SDE RIE KEDE اور RSD ورک نایک یک یک یک KEDE او )او و SDE 

 یدلوک یزو كسك یه بولوا یرالصف هناخرتهم نکد هلاوز تقوا .یدلوا .

 رابدلوا داقنمو عیطم بواک هرص « هربص یسااها .ارق ضه ندرلرب هو «

 ریدت نسح راکرخآ بودیا ریک ةرواشم ریدت بحاص ریزو هدمب
 ؛نادوف نالوا هدرهعاف نال وا عاشم هدننلابا فرط ترد راو وا هد ردو

 ددع یتلآ هلرلاغا شمروک شيا مشتحو لمکمو فلک« هراوریو كشربا
 .ردص ادا . یدروتوک رلهمانتعاطا ه هعاق رر ۱ءا ر ھو بولر و راهمان

 : رلهلق نالبربدقاب هللا اغا نسح یراص بويا تعاطا هبظعا
 رد یرلهعلق مابوج باب ءاطاط « مریسو هدنن رق دارغلب یلوتسا

 موحم لوا ندزالوا حتف راویوا . ردیسهعلق نلد رکج ندیا تعاطا
 نکسع و رادزد هنا بونلآ هلا نامتسا یسهعلق ناروش هللا اشاب وقکپ
 شوماو ه ردندفاب ردق تعاس راو .یدلک همظعاردص یجحاتفمقرهوق

 تولوا هدنراب رق یرارهم مارغو لوسا .دنسشراق نوعرتسا یرلهعلق نیروس

 یرلبدنک یهعلقو بواس یترلکح هیمهروتک تقاط همانا رکسع تبالص

 .:یدراشلآ  یرایزاغ دارغسش ,دینسهاخهحو رانا زاد ارت یر
 ضرع بولک همظعاردص یرلنادوق هعلق ییا و ءرکوص ندنحتف راووا
 یلبق یهعاق چوا یلدا هحفوغلاغ ۰ هلش « هتمش ندنآ ۰ رابدلبا تعاطا

 ۰ شمک « ناجل وبات كان تایموق . یدتا حلص پول آ هنتلآ تعاطا اشاپ
 تسد اشاب ىلع هب ول اور :راهعاق لسهرو ناطوبات شق «قونوجوم

 قابو ۰ تامراک < ناهس . ل که رد ۰ قولوه «.یناقج . یدبا شا هتعاطا

 ارخّوم نکیا مزب هدننامز یحناف ىکا را و ب اد ا
 یلەلق یسلاو یرکا هد هکرامم ̂ هنس ون ادخ دج ے یدشعا البثسا راراح

 « جوقلاف ؛ دایموق ۰ رابدلآ هتعاطا انشا نالق یب و اا هک یر

 رومعم کک هدنرفرط هول دارغوو « ولراش « شوعاغ « لبهرو ؛ وقولکوه
 بودیا حتف راقازاق شادراق هلبا یارک دجا یسداز ناخ راتات هدییضارا

 یدراشلوا عیطم ههدازناخ بولک یسلاها هرکوصو رلشمهلبا رانلاب قارحا

 هنیزاردنک دن رلکدلیا سوب نماد بواک همظعاردص یراطباض و اح كراو



oیسهمانتحابس یلجایلوا  

 یدتا اشنا عماح رب ید اشا دما رادرتفد . یدنلوا نامرف یساوا رورپ

 راکنخ . یدبا عفاو هدنزوب جا ثانسوف ج و یدا رد كحوک رب و اما

 سم ضابب هرزوا یربنمو بارحم بوشوا راداتسا و رامعم هلج هنعماج
 نا » هریقح هدسح مول ٠ « یدلزاب هلس یراق هلطخ هداز یروف هرزوا

 یادا هحتلوا ادا هعج تالص بولوا نانذوم همشحربم نوک یتراب هللاءاش

 -رانذومیهدودروا هلبارملد رزو نامرف هحناک نامرف هد «نیسهدیآ تمدخ

 بودبا عج یرانذوم ارزو لماکداتسا كاامهوص نسح هناد یتلآ یمرکی
 هدهاکس ماقم بوهبح هرزوا ییطس كعماح هلاق تعاس کیا هبهعمح تالص

 هب وتلاب اولجو توفلا لبق ةولصلاب اولحع ) هلیادنلب توصویرلالص لسلسم
 مظعاردص برق تعاس ر هرهط تقو . كدرو رلالص هد (تولا لق

 كسمهکس زوب یکیا هزمهلح بودیشیا یزمرلالص نکردیا روبع هليا یالآ
 انبوت هدعماح یغاشآ . قدلوا دنمهصح رارب به .یدردنوک صلاخ رز

 ندماعا ییلرش رود ربقح هدعب بویالشاب هش رش رود كردبا جوع هزملفم

 لوسر ؛داجسبوقیچ هربنم نایرع ریشمشرب هدنلانابیلا غیاب بیطخ هرکوص
 ؛ هاکود «هاکب بواک همانقهلرانذّوم هله رقحوب هدقدلوا هداد رارق هرزوا هللا

 اهر هفرش رود هلا ناما شوخ یدواد ندنراماقم هاکحن و هاکزاح کم

 هطخ زاغا لداع ماما هدعب .مدسا زاغا لسلسم هیدتخ كیالک بورودلو

 نمرطا مداخ املا هللا لظ » یهاشداب نو اهمان هبضرتلاوهبلصتلادعع بودا

 هوا .رابدلبا اعدربخ بولواداش نیملسم نکیارونلوا فیصوت همد «نیف رشلا
 هلس هدنراو دو رد كنهعلف نورد یحا كءعماح لکد هک یدراو تعاجقوح

 هنیاق كسک ره و راردبا هدحس هرزوا یرب یرب تعاح .یدیا شمهلاقرب

 .روناوازاینو عرضت هنوچ قلاخ رايا ناور كشاوشلان بواک قوذو قوش
 لک ناّیحا و زو يا هنساکب هام راقفر ددع یک دوس اد "ید

 هرکوص ندزامب . مدردشولو هرزوا یردنلق شخ هوسلا ىلع هم ربقح

 تبون چوا بوروط هدامآ هرزوا یراراوید هعلق نیزمو حلسم تازغ
 یرلقلنامداسم كنفوت و پوط بولکج ید كنابلک ندنغاحوا یرحکی



 ۲:۹ یهلست كراونوا
 KI NEDE رک دوم NDE EDE DEDE DEDE DIE نوک DIE DEDE نوک نوک نوک DIE نوک نوک نوک دو نیو وکیوم نوک

 هدب زامعم هد هس دنه ع ءیدا یمادختک رادمات زاراب د نلد گفت

 .یدّسا دمتعمی آ ربزوهنمیمرت و ریمعت كن هعاقهلذُ واهسکنودفوذر, رهدلادب رف

 یهعلقبولوا بایفرش هللا یرایرهش تعلخ .یدتیا دعویغیاشاب رامعم هناتسآ و

 یک هحنراق بودبا جوم یسایرد مدا نوک لوا . یدلبا مات دهج لذب هرامعا
 .هلغوط شمشب یک راغاط هدنسهمیرا بناوج كراو وا و رایداللشاب هغمشاتساق

 دد لآ . مدنزاتک كقد. قابلا دداا هدنراتک قدح وک ا

 کیدنولو یرلش زخ چرک قیتع قللش شقلا هدر یا ءدیسارا هماط

 هلو مافعاردص .یدیا یرلن دعم چرک فیظنو كاب رايا هعلق نوا یک راوبوا

 هردا نارود هلش رط اشاع وریس هدنحما یسهعلق راووا ناود نابعاو ارزو

 ندنسهلمح .رایدلیا سسجیبابسا كما اشنا عماجرب نوجا هانیلاع هاشداپتاذلاب

 تام نییآ هدنرلرپ رازاپ و یشراچ بسانم و فلکم و عساو نیزمو رومعم
 قافنالا ىلع هلفلوا مظع یانن اسلک نالوا ییتم كروید نایدیا هبحیسم

 یملظم دبعم وب نآ لوا بوروک قبلا ینسانوا عماج نوجا هاج یلاع هاشداپ
  بوزاق یرارانم نالوا نوفدم هدنرانیمز رز كرد هک اب نداق رح

 هنراناتسروک کسا هدهعاق نورب بوراقبجندعماح نورد ینسهلح و رلیدن آ

 هدنفتسس كعماج وب ایر یب یایلواو هني هدعب . رایدلیا نفد قرهاب رفحرب
 ندهاکراج ماقم هلمرامالغ ددع شب نوجما یساملوا ادا رهظ تقو ادتبا
 یدنفا یسنا یسالنم ودزوا ادتبا بودا توالت یدمت ناذا هلا. دناب توص
 مظعاردص هرکوص ندرهظ تالصیادا .مدلیا كلنذؤم ریقحو یدتبا تماما

 "قلاصا هدعماح و ینسلک « الواو بودبا ناسحا نوتلا چوا شم هربقح
 - روس هفیطل هد «لمدیا هف ولع هحقا رزوب کس هسو بودا ماه ماما

 ءرکوصندقدلوا شوماخ بودبا باوج هد «.مناطاسبیصن : ریقح هدنراقد

 « رثا كينربنمرب .بارحم رب هعماجوب زین » بوریغاج ینافا دما یشاب رامعم
 موی وب ةبلا ,نوسلوا ریسلابجاو کتیا اشنا بوخ نانذؤم لفحمو یسرکرب
 ناطلسهدلاو نکرزک هدنجاهملقو «یدلبا ماربا هد « رذکرک كمشتههعج

 عماج كرءلیدبا ریهطت هدكنوب لال ایف بولو رد هسع نوجنا قلوا یماج



ERیسهمانتحایس یلجایلوا  
 KIERON هجوم موم موم صم وج مج موج مو مجیک

 كن ییاخ قارا هر زوه . یدا نوک هنج نوک یس را

 رکاسع عیج بونلوا نامرف كفلزود یرالوب ناحیصو یراسیرتم یرلقدغیب
 یدربننادیم نیمز هلبا رلکروکو امزاق هدنسارح راوبوا رکشل هاو نایاپی

 یسارحراو واهدن ارب هکر لیدرواراکنولوکیداهرف هیوا بوبالاباح بو الاباح

 بوراقیج یرادیمش کلوا نانلوا نفد هدرا سیرتمو یدنود ههت و نوماه
 رک یدا هزاتورت زونه یا نکربشاط هکلدهشم كوم لا رلمنلک
 ۳ : مالک ددع قرق هک یدراو مان طاطخ تفرعم لهارب هدنمان نانع یحزا

 بولوروا هلبا نوشروق ندنتسوا یسهم هک ىدا نوکیعرکی یدیا شمزاب تع
 ندنوکیمرکی بونلو هلباولا یفرش شن هدنرپ كراسیرتم ,یدشلوا دیهش
 ینعامراب تداهش هک و یر يا یزاتو را زونه ینلرش دوجو یرب

 ر ناور اک هدکح ناق لا هدنرا ج كنو شروق «یدناوب شمر دلاق

 ید مظعاردص یتح . رایدتا تراز بولک تازغ عیح . یدیا هدالوا

 هلساوتا هنناب كناشاب مهاربا هداز یضاق كرهسد « دیهش یحاده » بوروک

 . امماع هللاهحر مدا نفد

 كکود هبارح یربک یناریوط ناوروس یکر اغاط هقدنخ نوک وا
 هراتفرابص راناتو همالسا رک اسع میم نوجا قملوا ربهطت قدنخ هلو

 عج بود یک رلنامرف هشرانامطح قاع قازاق « نادغو « قالفا « لدرا

 یشحووفوخ یسهراسوقو یوط كنمشد بوشوا روا همالسا رکسع

 كنارح قر«.شاط هبهرمشط یدناب بار وا ردق هرهط تقو ندنشدالوا

 هوا قدنخ نوک لوا . رلیدتا یواسم بورودلوط ین رارب روقوج
 نایدزاق اهد یدق مدآ شب ندنقمع نالوا هدننامز رفاک کرلیدتا ریهطت
 . یدلوا نهاظ رهراح نوبع ندنیمز رعق قتح

 نلک ندرلرب یربغ و نددارفاب یلوتساو نوغرتساو ندوب نوک یستربا
 م دم ندنرلهرض پوط هلجعلايلع بودا عج یرلانب سدنهم داتسسا هلج
 یریزونیدو ؛یرلناریمریم ددعیدو اشایدروقریزو هکمنا ریمعتینرلر نالوا

 كناشاپ میهاربا هداز یضاق هک.اغا دمحا یتیم هریک . رایدتبا نییعت ییاشاپ نیسح



 ۳۷ یهلست داراووا
 )یک XIE NIE NIE NIE NIE )یک )ای NIE )یک )< )یک یک )یه )و6 )یک NDEI SIE SIE Ke )یو وه

 راوب وا بولوا رلقانامداش نوک وا هحیک وا هلینامرف ماغعاردص هدمب

 قارباب « قاحنس كم زو هرک هګ یترزوا یرلهباطو ورابو جرب كنسهملق

 تانغ عم هن هدنیقع هسخ تالص تقوره بودبا نییزت هليا راهریدنالفو

 یدمم كنابلک ادا هدنغاحوا یرحیکی باوا هان هبولحالس تالا

 شتا نابزاغ هلح بودا شتا هراکفوتو هراروط م ج ءرکوص ندکدلکچ
 بولوکود یرامدقو لمط كرلناریم سم و ارزو عیج هدعبو راردبا قلناشف

 یک رلغاط نالیغس هرزوا یراود كراو وا هحیکیه . یدرولوا قلنامداش

 نارطق « تف « سوناف. لیدانقو هلعشم كس زو هرک هع هرزوا رلقاریوط

 زورونزور هدملظم بش سه تولوا ناغارح هک جوا هلبرلنعر عمشو عمش

 رایدلوا هدافغصو قوذ هدنرهمیخ سکه هدقدلوا ردق هلل پولوا لاشم

 راسو نارمرمو ارزو بولوا یهاشدابناود ءدنفصا هدرا نوک یی زا

 راماعناو ناسحا هک هسکو راهرخاف تملخ هنیرلاغا قاحوا عیجو هباما

 نارقالانیب سکره بونلوا لذب راتماع و رایو بصانم لولح هڪ بونلوا
 . رلبدلوا زارفرس

 راوبوا ههاشداپ ولتداعس یسبرب ندنرلاغا مافعاردص نوک یبهتربا
 هدرون نم مون , یک دنووبک روس م یف یسهعلف ناروشو یسهعلق

 بودیشیاینیدنلوا حتف كراوب وا یرکشل راساح براک راندیک هنفرط نوژوب
 بودا تعارف ندکلک هسدادما راووا هد هرص)لابارخدعب رافک هلح

 ید تازغ هحنلک ربخوب .رایداب رسیراقدلبق رارق هدنراسوحمراد یدنک
 نیملسم یادش مسیح یدیا ینوک هبنشرامجنوک لوا بولوا هدنحارو نما

 لعود ندبا تقس یرکذ . یدنلوا نفد بونلق یرازاع هلبا هربثک تعا
 نوک یدب یعرکب هرزوا هیاطقا شلراص هنر رب ی یالا ها هشب
 بودبا نفد هرزوا هساطقا ید ینسکبا . رلشلاق قرهقا یرلناق هزاتو رت

 رایدالاح یدتااشنا اغ نارا بشخرب اعاد بارهم هترارزوا كرلنا

 باتکلاسئر هلح بولوب دیش تیکسیلا كییا هل هلیا رتفد .ردهاکت
 . نمجا میلع هلاذحر . یدنلوا نفد  دناشوماخ نیمز ینیدناوا نفد



 یس همانتح ایس یلجایاوا ۳

 ۱ منافع ماش اف ما مع مع ماه اه افق اف اش افق دیو )و )ویو ویو

 2 و مئانغ لام هج ندرلهبارا هغد« رایزاغ هر زس راین» یلاشاپ نالبق هنب ۶

 رد .رلیدلواشاغالرهرک هنام روا تولا هک وت یرلمالغو رتخد باتفا

 7 اشاب ی هلق هلیرکس ماش یک رم « یدشش بولک هدرکسع یهدیرک

 هبا ندا هلرایجامغب هداروا بولوا ی هب هاج یراراج ندیک هدرانوب
 هادروتوک هنا موق علق بودبا صالسخ یراراح هليا جوک كردبا هضراعم
 بولک قاق هراب كسب هدنسهعلق نارموق هدزمغیدراو هسرانک یره هنوط

eهرلاشاب ( چاغروف ) بوریک هیهءلق یش اق هدنعاس نبع  

 یس هل ج بورپ و هسک رشکیا هنیزلکو لب ءاسو هسک رجا هنعباوتو هسک ر مش

 . رابدلو تمالس رهک هفرط بس

 قانوف چوا هرغ ندقرش هرجا هنوط --۰ یفاصوا كنسهعلق نارصوق

 . رونوروک زغوغرتسا ٌهعلق ندنجوا یفرط یسیقرش كنهریزجرب یلوط
 كنغاراساح هسمو ردیردن رحل ادیلک ایوک هکر دان لوط یدادش لکشلا تاتم
 بولک یرب ندراونوا یر غاوو هرت . ردددس دس هدنفرط ناعلا

 ندندنادش قانمشد . رولوا بصنم هیانوط رهن هدنکوا نارصوق و

 رلاشاب روک ذم بوسهدبا اشاعورس هرزوا زار یهملق» قرلوا

 بولاق هزکاب زمکیدتریکس بوبل هد تا هدعدرگسوب ناه بولا تدوع هلا

 رازنح یارح هدتعاس )٩( هلاش بناح ندناصوق هعاق رساخو باخ

 دیش هدنرللا لاا نالق كد تما نلك هفمروا ۍمشد نکریاک هلا
 یرانا هدقدلوا لخاد راو وا بودهلکوب مرا شو ید ید كرانالوا

 لصا كمغل نالبنا هدنجا راویوا هرکوص . رابدلبا نفد هیادمش دمشم ید

 ددع یتا بوغیب هری یرادوراب یهدرلبباط رکم لدتبا لاوس یعوقو
 نوعلمرب نکیا هدنددص كمربتک هنیرلهر زج هناخ دوراب یهدنرلتلا كنهباط

 هرزوا رادورا نالوا لامر لاعاب امدقم نکردا ناخد برش فیثک فرح

 هدوراب نالوا شماغ یک هتشپر, قرهناب دوراب یهدرب بوشود ناخد شا
 یسكنسالوا لاله مدا و مزاولو تاممسو تالمجت ردقوب هجندبا تباصا
 ۱ ! شما لوا

| 



 eo یهلست داراووا

 شدشش هنمشد هدنعاس ی بوشود هنښو تآ هموق هاک « همر دشوق

 شنوا ندرایلتآ ؛لرکوب ناراو یراتا . راشمشالقاب هنیراهعلق ناصوق اما
 ینسهج « یدلبا قالو قالآ بولاط هنمشد هد هللا هلا لتآ نالک كس
 رایزاغ ضد . رایدردنوک هنوغرتسسا هحشرغوط ندهلک هودروا بودیا رسا

 هبار بولوا یوط زوموط هل هدرلنا « رایدتبا موج هنسهموک كنمشد
 هکمروتوک تمالس ینهشد + رایدلوا هدامآ هکنجو رابدنلسبرتم هنفارطا كنا
 كنود « كنود » بولوا روطاس لاد هزب یرکسع اشاب نالق نالوا رومآم
 زشگهارو بوقیج"ندهعلق هلبا یتاما هلا هلبا نمشد كيامربدلاق لا رابزاغ

 یلصا» یخدز هدن راکدبد ؟رده یبصا زکسرتسا قامرف یرانو نوع رم

 راو لرب میظع هد+ علق زکم « نایدریو هلا هریو ییهعلق ! كركه سلوا هن

 رلیدروحوا هاوه ید یتما هڪ ۰ یغانغ لامو هناخبح ردقو . شعا

 هنیزوب لوک موروب ۰ موروب ینامود دورم شتآ :ولعرب ولع زکسیمنمرّوک
 -.اشاپ نالق ناه . دید «!كدلك هغمرق یرلنوب هدزب هتبلا ,ندهدکملکچ
 کراثامرف درک لا هتم یزانوب اما كورك یشالنا ما راشادنرق یل

 هدزکبرللا یاق .ماریق ریارب بودبا یدرا هزس ! تنم هزعاح هدمزب هسراو

 نالقناه هد «ردقوب زعامرف هدزعرالا » زی رکسع ناراو هد ؟زکنامرف
 نامرف یب هد « یرلیدک یحامنا وش كروا هر » یساشاب هنادا و اشا

 یرفنیدیو رلبدالارای یلاشاپنالبق یدمتماهجت بوباتواعیرابرک كرکسع
 هدرانک زب یقجاما د: رابدلوا رامورات هدیرازکید راکرخآ . رفا دیهش

 زونه رافک عیج هکمدروک نکردک بودیا تفلا هلیااشاپ نالبق بوروط
 م یدشلوا دولا درز ایارس یراور كنر بولوا یک شلوتروق نداجا
 یآ هدانئاو .رایدنلو هدندصق قم | ناح هنا معوق بولوا كرحتمتبم ناه
 قرف هدنجما ءایس داب درکرب شمربا هناممآ جوا ندنفرط راووا هکدلدروک

 غيت لاد هنب مالسا رکسع ددع كم نوا بولوا نابم رلملع هقش ددع یللا

 یرفاک کو هّبشا » بوزوک یراقاریایو رارکسع نلک امدقم . هدهلک بولوا

 هحتقارب تا هسد هللا هللا هنراهبارا كرارفاک بولوا روطاس لاد هد زراریق



  é4یسهمانتحایس یلچابلوا :
BIE IE RII SEDI DNSIERIE IESE SITEND NIE NIE NEDEN هک هک هک یک یک 

 هد من هدن وا ردکهاشاپ ااعرویوطنواهو رايش قلعتمهبهناخهبج .رلیدندیاهیار آ
 !راروهتسیاقلاح هناخرتهم قعانود هلقارباب یرلهبار ۱: ندعاتوا .ردقو مهقالع

 و نمشد « . رلتوسروط كتو قازوا ندهعلق ناه , ران وسا اب هسرال راباب 4

 كسزو بولواهداس هلم راکرخ [:رلیدقبح ندهعلقهرکرب نوسلینهحنا |یربخ

 رکسع .رایدتکیرلباهبزاهناخراب لیسیرلیدنکب وقارب لاقنا ,باوئ|قاشورغ
 رس ورو رادحلس هدیناباعر نالاق هداروا هدعب .یدلبانالااو طض یاشاوا

 رلناقیج نکیا هدراویوا نورد اما . یدرونک هنسهملق ناروش اغا ینطصم
 یراداق.رلیدروتوک شمنیوب هاراید و یل هراء ارا نوا .یدراو كچ وا

 هرو كنفوت هنرالا بوریدنک یسهقباش هحم ررب هدهران ا:یدنا قوح تاغ

 هنیرلفرط غاص « اشاب نالق هنیرلکوا كرانوب .یدرلشءوق هنتفابق كکرا كر
 هربص یرادر و یتاخكولب لوص هلم هنناجلوص «یتاخكولب غاص ندنایهاس
 هدنرلقدلوا هقرال ۲ لمس ندهملق بولوا رادمد هدرک هیرکسع یماشاب هناد |

 یدیا فدک ترس كال ندزعآ رب تازغ هل ةداروا
 هسد «! راونوا یدک یا قارفاا» قرلیر | ندنکالماو لام هج بوبالطاپ

 نقوط كنهعلق هللا تکرح ندنرب ودروا . یدرلرالغا روی وخ ننوه

 اسر ترضح .یدنلوا نیءعت رالووارق هفارطا هنن قرهروتوا بواک هتل |

 رکسع هل بودیا ظفح هدهعلق نورد یهنزخ هلحو ینغاحنس كهانتت
  هداشامورس یتنوردو ینرلهباط كنهعلق رکسع عی .یدلوا لاح هد ونآ

 بولبت [ متال رب ندنسهیباط هرتبن هک یدبا یقو قلشوق ناه نکا
 یهعلق بولوا بلقنم هاوه جوا مزاول و تامهم «هناخهبج ردق وا

 رکسع اما رایدنوروک قلعم اوه ردنا یماناعر نادغب هج ندا ریپطت

 او را کنی اک مگر اما یدانواتیفر هفتمک نیرالیا
 ندهعلقوش هرب « یدقاب هلبا دورمن شتآ یرایزاغ ردقو «شعاراو یسهلبح
 نالبتآ ناه هوا ادس رهزاوآ هيد « ۱ رائوسرق یمشد ناقبح

 هلح . مدنالنآ بولوا حالسرپ هلعالغ ىکا ید ریقحوب بولوا هنالبتآ
 هاکه ملک هاک هيد « راپوق هرب راپوق » نیک .ریدولوط بولوا غيت لاد تازغ

۲ 
-ِ 



 er یهلست كراووا
KINI NENE نوک یک یو رک رک ویو یوم KENI هو و یو صمیمی وب SEEN 

 بوراو هبهعلق هللا رلیجابروج یرحیکب لمکمو فلکم ددع یعرکی اغا دم

 تک هلو تانغ كر ەرىك تاق تاق هراسیرتم هلح كنمشد هرزوا را .اوند

 یدلاق هدنرب کسا یبهطوا یرحیکب یعرکی ۰ رابدلساپ بوشاناص هبهماق هلبا
 اسدنفموهربت اشاب نالبق هکمروتوک هنسهعلق ناصوق یرانالوا هدراصح نورد

 یرحکب هطوارب , یرلاغا كواوب یغاشا ندیهایس . یداوا هدامآ هلیرکسع
 هلمح . رایدنالرضاح كرد ثکم هدنفرط یسوق ناصوق بولک یناحوا

 یرلقاریوط نالبقس یک رلغاط یهدندرآ یسوق ج كنهمق رابلنا هغبو قالفا
 بو رک «هعلق تازغ كيب هجن هجنچ 1 ینراوق هملق لرهسک نابرق بوریثاط
 ا( جانروف) هلج یرادهتبزخ رلیج هج , ادخیتک دمحارلرت , ادختک راکزخ
 ینطصمءادختک یلضف ءاغا لع یثاب یحهبج هدمب ۰ رلیدتا طط ینهننزخ
 یسهنربا .رلیدلبا طض یهناخهبج هلج رلبجهحو ادخینک دمحا دلرت ادختک

 ىلا را «ردرد ل ندهعلق ن روصح هل . یدا لاڪ نوک

 هدزخ بولک رلهد ا ندنفرط اشلپ دما رادرتفد .رلیدلوط هراهبار | وطاح

 یسهتریا «رلیدلبا طبض هيد «ردیهاشداب لام» هسرایدلو هن زاد ههناخ هجو

 نامرف ریصقت رپ ربقح ناه هجنقیچ هرشط ندهملف یسهلج ینوک هبنتراهچ
 یدجناذاو كنالک هليا دناب زاو ۲ یدواد هرزوا یسوق ناصوق هللا ریزو

 یر سه یراندو« كنارزو عیه هد .مدید هل دما 9 هل دا بو وفوا

 تازغ هلح بوبالشاپ هکیا توالت راناذاهدنرلراوید هعلقو هدهناخ هدرپ رر

 رشح هحلوا نامرف قمقبح هرشط ندنر اسب رتم زا .یدلوا رورسم

 نذا ههارآ زوب جوا نمشد هدفرط یرب . یدیوق رد همنمزرب یک ینوک

 یا جاغروف یریغ ندنرلکدتیا لیمحت هبار | هدایز ندزو شب نکیا شل |

 ىا یوط ناواهر هدهعلق» بوردنوک رخ همظعار دص یادو هس

 ینمرلهبار أ هل «!هروتوک یرلن 1 | راو نمایعر راج كيب کیا 1

 قرهلاج یراوروب نابرتول .هتیمارت . نونغراو مهنانوط هلزعرراقاریابو قاحیاس
 زب : هکر روم » مظعاردص دنرلکهتسیا روتسد هیبد دیک نم راخرتهم

 زو شب را 3 نکسشما دهع هار | ا زو چوا هخهر دلاق یراق راب نا ۱



 یمهمانتحایس یلچابلوا ۳:۲

 یاهو هد وچ د بوبالعاب رلهمرقم شقنم دنلود الطم ددع ررپ هنیراتویو
 .راوبد و هساط هلم كنهءاق هسد نوسهمحنسا یسک مز ءزکیدتسا ملست

 هک ههعلق ردق هبهحنقح زسو رانوسا طض بوقج رک-ع هرزوا یرل

 . رانوسروتوک هنا موق یزکلایعو لها ..یزسهلیاهباوا .زوب جا .نیسهمریک
 1 یزگراهارا هرگوص « كيهمروتوک یشرب قلعتم ههناخهج هدزس اما
 یزس رد معخ كب هرس رانا ارز مر ر و رکسع كس یللا .قرف هرس !مرد

 هرکوص نوک رب هلبا زکیرلتآ و هبارآ « لایعو لها ندالآ حالس .نیسا راج
 شورو نکو E زکه سرد قو . لدرک ینوک یحنکیاو كقيح ند*ءلق

 « . رربک ندجیلق یزکهلج بوبوروب رکسع ناه « یدیا شفاوا نامرف
 راود هعاق زکىرللوق یرحیک ۰ ماطلس یدعا : هک رایدید رانلک . یدد

 هیهبارآ زوب جوا سپ ۰ رانیسریک هراسبرتم مزب بوقیچ هرزوا یرلهیباطو
 ف اما .ممدنک بودیا صالخ یزعناج شوق هلزمرللایعو ها ناه .زائاق
 ندا قر یو هديك هلزمراتآ و حالس یشراق هنمشد و تسود كيلا

 هلارق ریو هلک هناد نوا شب ندنهلکرل كرلیوط زی لاب زککیدکود یرب
 قرق نوک قرق هدکدید « ؟ زکیدری و هکر ت یعاسلق نوجن » «لهرتسوک
 نوا كنآ هدز دعا دادما بولک نوچ . لدن یراهلکو زب هحک

 كن هملق اما  نوسلوا هلوا» ردق یلاع ردص « ! هد كدرو هکرت ینهماق
 .هدک دید ۰1 زم ریل رس هسرولوا ل او شتا « تطشو هلح هدناحرب

 كدا ظفح نوک چاق رب یزب زکه-سرتسیا هدقدقیج هرشط ندهلق زب »

 كرانلک .رایدید « لری ندجیلق لج یزب هسرولوا یهاظ نمهلیح رب رکا
 یهاس و یرلاغا قاحوا یرحیک, یرارکید بوااق نهر هدانا رضح یسکیا
 لمکمو فاکمو حالسرپ هل هلبا یساغا رابحشوطو یماغآ رایجهبح ,یرلاغا
 راوبوا هیاشاپ دروق قرهروط هدنعرک دعو مظعاردص بودیک هطبض ینماق
 كراصح قرهااح هناخرتهم هلرک-سع هل یخدوا بودا ناسحا ینسهعلق
 قنیاط هدع یلا ییراراودو زد كنهملق رک هل بودنک هتیراهباط

 یلریشپا ندیک هراوبوا ها كلبجابا هوا .یدتبا طبض هلبراپوط زیب ال
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KS ۱ ی دین کو 

 ۳:۱ ییلست كراونوا

 ۱۱ صک ص6 صک صک یک اصک )یک ص6 صک یی و صمد یو صمیمی مدومج و یوم یوم و

 یزو ینوک یستربا رازاب یر یعرکب لرفع یسهتس ۱۰۷ ا
 «! رلیلناقع یا نامالا» بولیکید رلقاریاب ضایبهدزوایموبق ج هدنلوق مظعا

 هلرلقاریاب ضایب ید یرزوا كرلهیباط راس .رایدریو یهعلق هلبا هربو هیید
 ندرلسب رتماحشاح یخد كغ 2 .یدالشاب کم وروک راکش !نمشد بولوا نز

 ششواح یربغ و شواح شا .اغا یدسبع رضح هدقدالشاب هعایجا

 هرواشم مظعارزو لاحرد . رلپدلبا را رق رب هدنر یر بوروا یرکسع

 نفر کت ناما یرد» هدن راکدب د «یدر.و هر و نمشد عاطلس» بودا

 رانو دامروط لفاغ بولوا .دیقم هنحالتس سکره . رانوسروط هدنرارب

 ید كقوت . پوط اما . رانوسامقیچ هنادیم چیه بونادل | هه سمیکو
 هد « رانوستوط هدامآ و ییئاص هللا یراهلک یرلروط هلج هنو رانوساع آ
 كلا هاکرد ناکفرفتم یو یسهمروس قار وط هدانئاوب .یدلنا لام رف هڪ

 . یدلوا رداص رب زو نامرف هسد «رانوسروس قارب وطۍلاوت:ایلغ هتسلا» :یدا

 ندنآ بوریدنباهنا قدنخ ینیاقرب هلراسا لدنک ندنجاملق نمشدقلارآ و
 هقوج لآ رب یتسا خنک نابوق جاغروف لا راکتمدخ شب نو ملق ها ل اؤز

 بونی هفیباق قرهلوا شمیک هلود هقوج لیشی رب ینادوق هسعو «شمیکه لود
 هنسرلت | نالیهک كدیب یرانوب هدوا .رایدلک هباشاپ نالق قراقیج ندقدنخ
 بودا یالا هلا اغا رضحمو یشابشواح « یرلاغا كولب ددع ین آ بوریدنشب
 یحاتفم ددع یللا رئاس هلبراحاتفه یسویق کیا كنهعلق یسادختک جاغروف

 یرلحاتفم هدایخ رب .فصا ةدزارس بوبوق هرافرظ هسک فابرزو بشابز

 هدکد هتسنا لهم نوکیدب بودا ملست هيد «نوسهلبا كرام هللا» همظعا _دص

 . یدید «زیسرلس زسالاو رسراقبح هل« اما نیراب تىللا ,قو» :تلود تحاص

 حالس رپ صول هلا هارآ كسچوا» بولآ تلهم نوک چوا هلا جوک هله

 چوا یزب اما لهدیک هزمهعلق نارعوق یرغوط و ماقیج ندهعلق هلبا نعراتآ

 قالفا «رانأن ءارز .نوسروتوک ردق هنارموق هل رکسع (۵۰۰۰۰) زکیرزو

 زوچوا ناه «زامربق هسمیک یزس هلاءاشنآ » هدنرلکدید «راربق یز نادغبو

 هل رانلک هد « .دناما ماما .كيمکج ما راروروت وکه نا م وفةعلق .رتب هزم هبارآ



 یغیدلوا بارخنوکون كنمهعلقوب .رلیدقبجهرک چاقو رابدریک هرکچاقهساوا

 ز*رالابعو لهاو زمضصیدما زکیلک» رکات ینغح هلوا هب تب ادو

 الآ نیهر رامدآ رارا ندکرتو مکید یغنارباب ناما هرزوا هعلق نکیا هدنرب
 زرویروک .م دک هار نمودم کو مدیا میلست یهماق مهراو هرلنا هدزب

 كدردن وک رلبجدایر و ردقو و راتتشاح ردقو . u ردنوک قرف

 هد ناهعلا ءدب زک یاناما ناه یدرق كرت هدهرمشط هدیرلنلک هدادما

 سری روت ردقو الاو ل هديا ملست هللا هرو هک رت یهعلق هلسوص زمزو

 .راروروب ندرلنابدرت رضاح 0 ندنرارب قیقیبكنهعلق نراب نوکوب
 هب هرواشم وب کرل زیس «رلرارق یک یهدنسار و نلهد کت ینمهلج و

 یرلسانشلوقعم راج .یدلوا شوماخ سایاببوید «كيهلیوس هدزسزکهسرید هن
 یرلنادود هسک ناه هدهسرابدد « !ردلوقعم هرواشم وب » فرط « فرط

 هراراحم و رابدقارب م ههرواشم قرهروا هر ینرهشاش بوند « مد

 هدروت هرکوص «زراربق یزس ادتباز زکهسررب و هملق هکروتزس» هکرایدبد

 بولوا وکو تفک مظع هنیرزوا كنوب «نيساا ندزلا یهعلق نیسربف یزب
 . یدىا هدهمروط

 و رسا یللازو یرلقدل !هلوا رانوب ؛ردماقتنا وذو مظع هللا

 مظعاردص هلم یراکدلبا هرواشم و ات هسلا یدمش «یدرلشمرف هلا هطلاب

 .یدلواشاخ هدرخ یرلبلشابیللب ددعیدب بوشودیوط زع لار ندنلوق

 یرابحاص زوس راوسهلم .رایدلوا ناربحوهلاو لرهروک یلاحوب یرارئاس

 - وق جاغروف هلی البواوو ءآ یسهلج بوربک هشیرب یر, قلخ ناه .یدالاق
 هنسهظفاح هساط وب هنب بوبامالآ رطاخ "یلسترپ هدندنآ «راردک هتناب كناد
 بولا شتآ یرافک زوب هج هرزوا هباط قآ هکلدروک ینآ ندزآ رب .راریلک
 یغوخ كنمشد ۰ یدسا بحمل رکبع مرآ ۰ یدهرمت ریت ر نامز هل
 هساطقآ رکم .یدشس هدنحما هعاق ةدیسمک :یدشود بولوا باک هرعط

 رخ أ .شمالطاب شما تباصا شتا هنیرابحبف دوراب نکرارجما نوتوت هرزوا
 ؛ مهر ینهعلو کر » قرهراو هارد رو تولوا و هم سهالا

 رابدد «زربرو اوج هلارقزب

 وجوه  RIDERS NIE NIE KEISER NDE NIENIE NSISرک 96) 9) 96)

 ا ج ر کک نکا



 ۳۳۹ یهلست داراو وا

 ادهش كرهلک همانعا ردص بودا رارف تیکس رادمان کیا ندنراجما نامه
 ردق یلاعردص هدکدلبا هباکحو لق ییراعحف ماجنا رسو لاوحا كنارساو

 هشرب كرابزاغ یرلکدلبا دیرشوا حتفلادسب « نوسلوا مدهع هلبا هللا »

 قرغ یراربسا مالسا ددع کیا ناکوا بوبد «مهریق یردق جوا ندنمشد

 .یدلبا لاخدا هنسهصز یرلاغا كرهریدسا شار یرلحاص بودیا ناسحا

 ناش : شرب < سالب+ زانادوف نارق مدماق ید تل 4جوو ده
 هکر مناج هرب » هکړړدرایتخار, شیدنا تبقاع ندنرلجما بولک هریرب راوریو
 ید كرەكود یآ یدب یهماف وب یرکسع هدم ینامز ناد وق جاغروف مزب

 بوم هلک هنناب كنمهعلق الصا هنن « یدسا هرصاح هل رکسع دادما كلارق
 اکو ندیآ ید . یدروط هدهغرالآ یلزنم بوط بویمهرک هسیرتمو

 نهعلق نامزوا صوصخاب .یدتک بو وق رساخو بئاخ راساح یدلک شق

 یدمش . یدلوا عفد بولقس ندامارابوق هلس ینشاط رب . یدبا تاق نلاب

 هااجتلا و نیمح نص>رپ نرزمو رومعم یک ردنکما دس نمهعلق هسیا
 نا سو كىو و نوط رار ودق وو غرو هد وب یه
 نامزو ناما هحبک لوا ناه یک ییدلک یرکسع كروت نکیا راوزهناخ هبح

 هبوط بورک هسیرتم تاق تاق زودنوک هیوک هدنفرط یه كنملق لربریو
 رلبدل | یهباط یعایو رایدلک هننراسنک قدنخ نوک یحنشپ قرهیقاب فوتو
 رد هل نمهعلق الاح . ردمولعم همالا تنحمو الب و درد زمکیدکح زن هک قر

 ءرکیدب ین | . یدلوا رو قاقوص قاقوص « راب راب بویملاق یراراوندو
 یک رانالس شمرودوف اور,یو كلبی هرک چاقرب بودیا راشیوروب كرت ٠

 نمرلرییسا ردقوب رایدقوص یزه رامدا زوب یتلا شب بورپک ه؛بلق ۰
 دار نکیا راشلا بودا شیوروب هنمهماطقا هرک جوا . یدک هرانا

 هبورک قرهدوا رلحباق هنرازبغآ بویمردنوک دادما هربص یدرآ كرلنا "

 یربخ كکرت كوسب ندرانریک هبهملق بودبا شیوروب رکم . رلیدرودنود
 ردقو هيد ردشیورو نرراب بودریغاح رالالد هسا یدمش . شا قوب
 ندهرنه .رایدعوق یرب تجاح یخد هرلنایدر .رایدتبا رضاح رلنوندم



 و

 یسهمانتحایس یلجابیلوا . ۳۳۸
 KEENE ی یو رک یک لک کوک NEI KEE DIE )یک و XIE یک KEDE کوک شک شکنی

 ه:زوا تربص» هنر اوب نادغوو قالفا ,هراراتات نالوا .دنفرط ناموق

 دوم هيد «زسرکج ییررضالاو ,زسهللق یلاخ نداملا « لید « هلک ءزسهلوا
 ناریمریمو رایهاس نالوا هدنفرط مالسا رکسع یرب ؛بودک رمودروس

 یاب هبراناتقاحو .یدلردنوک رلنامرف دکوم ید ءرلنالوا هدلووارف راسو

 هج زودنوک هجیکو یدل.دنوک هنیرافرط یسهعلق نوژوپ كنمشد یساغآ
 هدامآ حالسرپ هرزوا یر نبرد | كنسراسلرتم یرحیکی رلیهابس

 هسدءردزکلاب اشاب نالق هدنفرط یسونف ناوق كراوبوا ندن ۲ .رلیدروط
 هکرلیدوق رارکسع هن هلا رلنامطح كاسچاقرب ندنادغوبو قالفا هبناح لوا
 ؛یحدایرف هرشط ندهعلقو هیلک دادماو تشاح ندنفرط ناصوق هنا هملق
 بوس نوف ها رادنک ناتنغاح کم .هبمقج بوروک رلتالوا تا

 سه هلبیوا بوالئاص هدنحما وص یرادوجو قرەل ۱ راشماق هسرانغ ۱

 هبوب ! شمراربلک هنيو ریریتک ربخ ندناموق بوک ییرهن هرتین قردلآ
 هکر لباس ۰ یدربتک همظعاردص بوئوط لید اشاب نال هلشهاق ینا عرب

 كل روانش ندنرهن هرتن ناق | ندنجراخ قدنخو ندنجما قدنخ كنهماق رلنوب
 ههملق و رک ندفرط ینیدلوا شا ثکم كناشاپ هاربا هداز یضاق كردبا
 هیاشاپ هاربا هدازیضاق نامزوا یلاوحاوب مظءاردصیتح .شمرارباک بودیک

 بس هلدهحواو شمال وادم الصابودا تافغ لفاغیاشاب «شعد لتةلالىق

 ینوک ر ازاپ یجنمرکی كرفس . یدلوا لاقو لیق هنوک هچن هد « شلوا ی
 كرلدېشو ردیماریاب «رابزاغ » نوک یسراب بودبا ادن رالالد هدنجما ودروا

 لام هسک هسک . ردشیوروب حابصلایلع هللاءاشنا . ردیناربسقامحوا هتنج
 تاربشبت هد «رانوسلوا شاب ریضاح رانهتسیاكلبهابس تماعز رایت «لانمو
 یە بودا لسغ سکه قرهلوا قلنامداش مظع هدودروآ . رایدتسا

 یبرازوس كنهسک هسمیک هحک لوا نوک لوا بوشاللالح كرد | راتیصو
 « ادخ تمکح .یدنلوا راعرضتو رکذ .منخ هدرلرب هج . یدلاق ندهمتشیا

 شن یللا زو نددمم تما نالوا تراسا سحنز هتساب هدنحما هعلق امدقم

 نکردیا دیش هلا هطلاب ینسهلج بوکج هتسایس نادیم نمشد ینادخ قولخ
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 بونود هنجا هعلق هرکوب یراپوط كنمشد رایدلیا نییزت هلراقاریابو قاجنس
 هساط ینراماعط هئروا هدرصع تقو یتح .رلیدالشاب کود یورد كهعلق

 ناوبهدهماق نورد .یدلوا ملاغم بورضتقو هکنوچ .رایدلبا لوانت هرزوا
 كنمشد؛یدلو وط دارفو هلغاغ رب مظع ندن راقلک اح كرلاسلکورتسانم هلمح

 حقو بور و هوزاب یوق ,او "هل یسیراق و یسهجوق « یبیریدو یسولوا
 اشاب ىلع هدنراقدالشاب هبوشآ و كنجهنب كردا موجه هنیرزوا هيباط نانلوا
 بولوا كنج ةرزوا هساط تعاس ینلامات بوشت هدادما هرزوا هباط زارکت
 یالصا رکسع یسهرابهوق ها ندهجریصو یسهرابموق لا كنمشد رخآ
 یلاحوب فاصنا لها لج ۰ یدامراو دادما الصا هدندرک .یدتبا نویز
 « هلک شل زوب تازغ هلج مالا رخآ ! یدالغا ناق بوروک حالسرپ

 هیباط بولوا دیهش تیکیب رفن شمن .حورح تکی رفن زوبکیا لیدنوا
 هو رابدن ود یرک قرهبمال | دادما هرکوصندلادح و كنح ردقو هدننسوا

 رارو روک یتکرادت كموروب «هعلق بودنا دایرف همد «روبلک هدادما لارق»
 ی هّیاط قا و یتح ! رایدلوا ناربح سکه هید رداشام بیحع لاح ون

 قالو شعم ندنلوق اشاپ دم بارپس نوک یکیدتبا الیتسا نمشد هنب
 یللا زو هللا نادوبقرب مانب بوراو هنتل 1 یسهعلق نوزوب كنمشد یرلبزاغ . +

 هنگ هاب یرامد او مظعاردص . رابدرب و همظعاردص بورتک لید مدآ تب 3

 نمهعلق نوژوالاح : ردو نموزوس نوحیقح 9 م.صد یسع» هدیه

 نایتسرخ هدیزک كیبقرق هنفرط راوبواوب یزب بولیپب مظع رسج هد 1
 نکیآ ومش« هلرانا رس كج دا :موجه رب هرات ۱ نادر اد
 زم هن .یدشمتک دادما رکسعكس نوا امدقم هنسهعلق نایم وق ندزکدر |

 هراوبواهدن رانک ینوص هرتین نایتسرخ كيب یرکینکیا قالوب قال 1 هدکنج
 ءرادادماوا نادوبق جاغروف هدراوواو نوحکنا .ردرلرومأم هکمتک هدادما
 باوج هسد:« كبالوا لفاغ نام[ ¿نر و یتسهسلق راو وا هزس بوقاب

 نرتل یرلنو . یدتا دازآ یادوسق نر و یربخو و یدل | رابفاش
 نا لوا «:یدلوا ید رلماعنا هنوک ها بونلوا ناسحا هنسرابزاغ شعم
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 یراقوبچ تیچ ددع رزوب هنشاب یرابزایو ها كيب هتماعزو راجت بابرا
 كنهعملق بوهشود رلتبج هرزوا قیاب یهدنجما قدنخ » هکیدنل وا نامرف

 هحک رب .شعا رضاح یسهچ «هنلوا شیورو بوبوق یرانابدرت هفرط یه
 هارهش بوبهشود یراتیج قوبج هرزوا یراروماج ی.دنجما قدنخ هدنجا
 . یدلوا هدامآ بولک نو دص ردو زو س هنرانک قدنخو یدلوا مظع

 هلبا رایقرت ندن رلب زاغ یرجکی «یجوط ءیجهبج كمالسا رکسع نوکوا هنب
 یو یرارا كنج ندرابزاغ نند « تست کیت مم» هدب رک ددع كس نوا

 هناخهبج هتسهلج كرانوب . یدلیزاب یدک ندرس یرارورتهو رورس مدا
 یشاب یحهبح 2 برح تالآ هرزوا یراماصو دوصقم ندىهاشداب

 هدنرلزک نابزاغ هلح . یدناوا لذب كولو .كولووو لوق «لوق هلبرتفد

 رومأم هکمروس قاروط رالنادغ وو قالفا نوک وا هنب ء رایدروط ۔دامآ
 .مدتبا هدهاشم ینسهحیتت كنمالک (لابملا علقت لاحرلاةم ) هلةمظعلا بولوا

 توروس لاثم دنوامد هوک یرب ندنوکیعرکی كسرکسع یلناټع تناما هادخ

 بوریود هدنوک رب یرکسع نادغوو قالفا وب ینغاط قاریوط یراقدغم

 اما ۰ یدزاب ءدیا قرغ ینسهسلق راوبوا كره وروب یسایرد قاریوطرب بوک
 . یدتک بولوا درم یرکسع قازاقو نادغوو قالفا هداز ندکس ییا
 ناخوراص « نیدیآ « هربت .اسینفمو اشاپ فسو یریزو هبهانوک هدانئاوب
 دمشم بودیا شون ینماج تداهش دہش ندهاح ددع شعب ندنرابزاغ
 نیدوب .رایدلدیا نفد هنناب اشاپ وقکبو اشاپ مهارباو یدنفا سیر هدنمیلسم

 ندفرطوا بولوا رومأم هکمروسقارپوط اشاپ نیسح نالسرآ یراص یریزو

 كنبراحال مجع یهدنکوا یروبوق مظعاردص .یدادیانیمت کما شیوروب
 هعلف هوطخ زو شب ید ندنفرط لوا كتهعلق بودا راشنا هنراکرید

 تمایققرهلوا شیوروب ندنلوق رارک یاشابیع رارکت بولوامدهنم یراود
 نصح یلدا هساط قآ ادخدم بولوا میظع درب تعاس چوا لماک .یدیوق

 هسیرتم هرزوا یتاط یلقاریوط كنهباط تازغ هلج بونلوا حت نیم

 یفارطا و بناجو رلیدلبا كلم ینهباط كرهکک راقدنخ هنفرط ترد بوریک
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 ۳۳۵ موم هراوبوا
 KIDDIE نایک ارگ IE و و نوک نوک

 ةدبسر نابزاغ هرعت هک یدیوق هللا هللا یادص رب ندنفرط رکسع نوزد

 (ژروژاب « توق ارام كنمشد ندهعلق نوردنا .یدلوا ناسا ةرکنک

 درکو ندننامود رب وط ناتا ندنفرط . یدلوا رکنامج هدیرادابرف

 هعلق هک دتشا هدنفیدالاق ناشنو مانالصا ندراتنکس ندا شیورو ندنهایس
 رکم . لکدرادربخ ندادصوا هسک اما « لک هلا هللا یادصاهد رب ندنجا
 نوردانهلردایتج بوک ههقاهقببودروکسو یمشد رع رابزاغ یدک ندرس
 یلیخ بوناباق .رلاسلک نمشد هله هکر اشم هليا مظعدرب هلیوا بوراو هراصح

 رلک دادما ندوربک هکراروروک رایزاغ . راها دنهش ہللا نوشروق یرلتکی

 هک ید نوا زوو نداق کیا « رسا قرق زو رفظمو روصنم ناه قو

 رسا هلح بولک یراشبط ندهملق هلتهالس هنب هللا حورحم نواو دیش یللا

 ماعنا سایقو دع بوروتکهمظعاردص روضح یرلحورحمو دنهشو یرلهلکو
 هارارپسا یربکدیتک ..یدنلوا هه هرایدنک هدیراریسا . رابدل[ ناسحاو
 زعرکسع اما ردقوح هرخذ هدهعلق « هللاو « هدقدنلوا لاّوس ندنحاقرب

 كرلوا مدرنمو ندزکیراهلک پوطكزس .ردزعراتروع زم ران دا كنج «ردقوب
 زاحا زوک الصا ندنرادرد كران وشروق ناغاب رومت ابو ندنسیدنبرمم
 . رايدر و رخ همد قدلوا

 تفزو تفن هلج هنیرلکرید بولوا ماست یرامتال مج ینوک یستریا
 كنهساط قلا یهدنفرط اشا لغ هرکس تعاسر شدرو كرهروس

 هدنسوا راود و یدحوا هنجما قدنخ یرلراود یدادش مدآ زو ش

 بودا امغپ رابزاغ هدیتسهج . یدک هند كرهد نمشد نالوا هدراسبرتم

 وا مدېنم هليا رامعال یزرط مجع هبوب یراوبد هیباط قا وب .رایدتیا ربسا

 یهدندرآ كراوبد نالبقس بودیا شتآ ندابتفرب یراپوط زیب لاب مزب هجنل
 رتاج «ربتاج رلوا یهدراصح نورد بولوا رباب هری راقآرپوط یک راغاط
 یناتحت یراسوحنم رادیاقوف هل هکیداوا بارخ هلبوا روتوک « روتوکو
 مدهبم نمشد . یدلوا ناسا یخد كعا شورو ندنراوود هعلق بولوا

 می رارکت هنب نوکوا «یدیاب رلترامع هليا تنطیشو لبح هراراوید نالوا
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 هحکوا بولوا دیهش یخد نماغا رابدک ندرس هدانئاو . رایدتنا ترشابم
 هرزوا رامحع یک هدنهد هعلق بودا ناغارچ یبهعلق یخد جانروف نیمل

 زومود ,هراضوق .بوط «نارطق .تف ردق لوا هرابدکندرس یهدسبرتمو
 هجیکوب . قو یرصحودح هک رایدن | یرلهرابموقلاو كربمز «زیراجم «یغابا
 ناج بولیدیشیا کحهلک هدادما كلارق ارز .یدلوا دیش مدآ قوچ رب

 . تحارتسا الصا تارغ هحیک لوا نوک لوا . یدرویلوا شاواص ندلکوکو
 راویواو یداوا كنج مطع قرهللاج رایرچ کنج ندلوقیهو بویمر وک

 كنمشد هحکوا . یدلاق هدنجا دور ,شتآ راو ردنمس غرم یسهعلق
 ؟ هلوا هنلصا كنواآ .یدلبتآ رلیوط زعلاب هراب نوا ندنسهعلق ناصوق
 كيب نوا یساملیتآ پوط هناد نوا مناطاس لاو » هدقدنلوا لاوس هید
 لغوا نرز نوح یهظفاحم نوحیسهطا ناوق هتشا ردتراشاهنسهلک رکسع

 هنشرامج یسهنربا هدنراکدرو ربخ هند « یدلک ییغوا ژادن ییغوا ناکب

 قالفا ددع كيب نواو قازاق شادراق كيب نوا « رانات كيب یرکب ینوک
 هبهظفاسح ینناج نارموق بولوا رادرس راطیصا شاب هنیرکسع ناینوو
 هبرح كنفوت .جیلق یاب «قوا هرایدک ندرس هله نوک لوا هنب ,رایدتکا
 زابرس زو شب ندنلوق اشاب ىلع نداملوا نامرف شیورو قرهنلوا میروت

 هدنتسوا هباط ق | بودا شیورو ندرلرب ییدتا مدهنم كراپوط یزاغ
 بزربتک همظعاردص یراقارباب رفاک ددع تردو یبراهلک كرهسک نمشد یللا

 مظعاردص هنیراتکبب زوبترد كرانوب .رابدرتسوک یخد ییرادیهش تیکیزوب
 ینا هلح بودا ناسحا تماعزو رام لولسحم رربو شوغ رشللا
 بولک رادایدرت دد ع كس هنشلوروب هعلق نوکوا . یدردبا بعرآ کنج

 هتماعز بایرا . رلیدلبا شاب رضاح لرديا نز هرزوا راسررتم ىنسەلمھ

 نامرف كمربتک قورموطو ینوبوچ تیچو ءریوط كبزوب ہرک یتا رارکت
 . یدلل وا

 تاورخ كناشاب ىلع نانالصلانب ینوک هدج یحتتلا نوا كرفص

 .رایدتا شورو ندقبحآ همد هللا هللا یرابرحیکی یشاب یحرعزو یرادزاغ

 )و9فک )ووک نیو یوک نوک یک ۲ جیوه یک
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 ! شماملاق درفرب ىربغ ندربقح هدنرب درویو شلوا رامورا نمودروا

 مافعا ردص بودبا لمحت هراهناخسس یرالاطرامو لاطراصو لاضراب نامه

 مدیا ثکم هدنسهراد ادختک میهاربا متمعتلوو مدق راغراب یمادختک
 هليا ملک هکیمدعد هدنردا اکس نب مایلواای» هدمشیدشلوب هلبا ادختک

 سیر یناق یدمش ؟ رولوا هاب رتسيا ی سر : هکالدید نس . نیسهلوا

 « لوا عاص "ممیهاربا نتس یک رلغاط ¢ نامه » یدبد ؟ میهاربا یداماد یناق

 بودیا نیعتكا یعرکیو تا هبقچواویع ت !نواو نونلایللا هربقح .مدید

 مدزالوا كفنم ندنرانا زوروبش م یدّسا قالا هنس هز هیاعرلا جاو

 ندزوبوب ینافو كباشاپ میهاربا یداماد هللا سیر هداز یماش ربقف هتشا

 لنت ندزوب ررب نوا ینیدامهلوا رارسا فقاو سکه نکل ؛ ردشلوا ِ

 نوک ز مکیدرتسوک یال ۲ ادتبا هدنسهعلق كسواکناخ الع اما ؛ردیا مکحو
 یسهعاق قیناب هدنتل ۱ نیدوب . ردیا لتق مظعا ردص یناشاپ مهارباوب هک مدلی

 نادرکیج ادتباو هدزمکیدسلک تقفوم الب بودک هغل 1 لیدو سش نت |
 هدنکیدلک دادما هزب ندر, تعاس من بودیا كنج تعاس شب هدنسارح
 ینلقآ زون هللا رانادوق ردقوا « هلراهلکو هناخهبج یازخ « لام بر ادعبو

 هدننورد كمظعاردص هتلاو مدروک بودبا رظن ناعما هدزمکیدلک بودا
 بوبالاق هنوک قرق . مدید «ردیا لتق یناشاپ ميهارياوب بولوا لصاح هطبغ
 ! مبوقوا هحاف نوجراحور « رابدلوا لوتقم راکرخ |

 یسهترا رازاب یحدرد نوا كرفص هام : ملک هنلاح راووا هددص هنس

 نام بوقیچ رکسع شم ندناج رفن زوب ندا هملف نام یداوا ینوک . ٩
 ندرس مزب هنبرب كرانوب بوقیچ هغامصاب ییراروبوق مال یهدنجا هلق مزب 1

 لید ینشب قجتا قرەریق ینسهل- ج بویم رب دلاق شاپ الصا زعرایزاغ یدک
 کهدنفرط یشراق كقدنخ نآ لوا . رایدلآ ناسحا غابام ًاغلابو رایدریتک

 هدیرانآ رابزاغ «یدراو راواهارش جاقر شماغلوا حتف نالا هدنبدراود

 هسیرتم هدندرآ كراوا.هارشواو رایدریق ییرکسع زوب چوا بودیا حت

 هغلآ هنیرامتال ندهلسحوا یبهعلق بولک مج رفن کیا نوک لوا . رایدریک
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 اشاپ میهاربا هداز یصاف مزب هلیدنفا سر هکمدروک . مدتیک هنسهیباط یشاب

 هلسب یخد ریقح . رایدنتک هنیراروبوق كمظعا ریزو هرجا یقدنخ راویوا
 ینوش ناه . مدمرک همظعا ردص ٌههجاوم اما مدروط هدهشوک رب بورک

 رزو ولنلود . ردقو مربخ ند وتکمو اشاح » یدنفا نشر کمدتشرا

 مظعاردص . ردا دایرف هد « هجا داععا ردشلا نمشدون مدنفا ۰ مولعوا

 بودیا دیلقت هداروب یعرهم من سیر هدکدید (ردیکد كنس رپسو اب)
 كدردن وک نس همهاشداب ولت داعس یوهر» قرءزیفمظعاردص .یدیارید راشمزاب

 عقاو فالخ هلیو نوچ یب رایدردنوک اکب یدغاکوب هلتداعس ید رلنآ
 هسامریق ینمشد ادتا هدنوغ رتسا اشاپ مهار ا نوح و هلدتبا ضرعو اما

 « ردشمامروک شيا ردتکیرب كچوک ریزو . یدردک ها لوسر قاجنس
 . ردشمروک شياو .ردنسم كلوق اشاپ مهاربا .ردلکد كلوق قيال هرهم

 الا سر هدک دیو »؟ ثسرازاب هد <« ردکلوق قلال هرهم کاتحو

 ندلوا رلیلج دالج رکم . یدریو سا هید یراناخ وش كربدلاق نکیا رید
 یه زسروروط » مدتشیا ینسادص كناشاپ ميهاربا هرکرب شعبا رضاح
 ناب ی ! للود : مدتشیا یساد_ے كسر هدر . یدید «! او

 «.٠ هلبا دازآ یعولغوا ميهاربا اما. مدیا رایتخا رب ؛ لکد مت . نیسردیا

 بوراشح هرشط ندرووف ییاشاب مهاریاو سر هکمدروک ینا هدکدید

 نفد هدلګوا اقوم یخد ینسکیا هدندرآ كغاربوط نالبغس یک راغاط
 همهمخ ادتا E هدرکس ندقیحا | بوو ندمشا لقعناه هدن رلکدتسا

 یتاملغو لئازخ « یلانمولام ندقوج رکم . مدلک هنغاطوا اشاب ميهار,ا ندنآ

 . راما طبرو طبض یدنفا دم یحروکو یثاب شواج نلک ندحابص

 ؛کروکرومس یلدحرسربو تا ییا .رایدریو رایشضمب هدلعوب هنیلا كربقح

 ۰ بویالشغاب هریقح یدنفا دم یشاب شواج یتشخ شوکو جیلقرب «شکرتر
 هلیرکا هد وا . یدلروا هليا پوط ندهعلق یرب كنت نکیا ردیک همرداح

 یرک ا هفبطق موربما همراه بوسک هلا ینالوق هاوخان هاوخ بولاق

 دروک یا .مدلک همهمیخ بول ایتخر هحسکر جو یراب اکر صلاخ بهذو
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 ۷۳۳۱ یادعا كت هداز یضاق

 بولک كرهلبک | ندنفوخ نوشروق یشواچ ناوید هدایب یللت یشاب رب نام
 ربخ = اشا . یدید رتسیا مظعاردص یزس كرو » و یدریو مالبس هاشاب

 شواح هد دد «رارتسیا نوح یزب كسمرادربخ ابا اغا شواح هلوا

 هداز یدیسو رویایشایوس یلاوحا یسهریخذ كانوغروتسا «ملعاةللا» هکیدید

 مست اشاپ مهاربا نامه .یدید «رلیدهتسپایزس هدانناوا یدیا ر ولک | یخد

 شعید یران ودوااب ككا یراوصا راشا توعد هنوکود کسشا» بودا
 هب د زکیروتک تا نت هزروسدک هرب زُنکیدنشا كنج هدنوعروتسوا هدزب ۱

 کیدو واټس رەس یہالا هرقحو ہیدفا د « هیشاب شواح

 یدنفا دمت هدک دید مرولک هنس کب یدمشن رک یزکش آهوبق ناف نا

 زردیک هدزب كلداک هکمروک کلاج كندس زب !هبهلشبت هدرداج زسحاص س

 تلکموشو كيامزوب یساجم زکهسروس یب قوی » اشاپ . رایدتبا زان هید

 هبناجرب ریقح ۰ رابدروتوا هنشاب هرفص هن ران آ هدکدید «كبب ییتلآ هوبق
 نهار بوط لآ .توغود هرکع مقا واما تورا بقا
 هرامالغ هلو مدلک هرداح ناه . هدهمتک بوشالوط ینرالو ناحیص دیمب

 ریقحو مدا هیت هيد كامقبح هرشط ندرداح الصا بولوا هرزوا تریصب

 ران وشروق هو كرهدریکس یرکو یرکا ندقبج | بوبمتنک ندنرالوپ سیرت "
 رب ندنآ . مدربک بوتآ ناج هسیرتم اطب یسار كره ندلوصو غاص

 دادرس .شعا یسیرتم اشاب ىلع رادرس رکم .مدنبا بویارحیع اهد هسیرتم

 هداز یا مناطا س » ربقح هدکدید » شىلکو ندهرن هلدلک شوخ مال وا «

 یدنفا دمم یجهب ساحو یشاب شواج نکرب یتاا هوہق زکولغوا اشاپ مھارہا
 اشاپ : شمهتسیا مظعاردص ییرایدنک . یدلکش واج رب هداشئاوا . رایدلک

 « رابدلاق هدنرداح كماشاب یدشفا دمو یشاب شواحو یدنیک بون هنتآ

 یزب یدمش» بولوا ربغتم یورو كنر كناشاب ىلع رادرس ناه هدمکیدرد

 سما هبد كروک تسدبا زی بوید «هبیلیا رخ لا رتسپا مظعاردص هد
 مافعاردص یزس كروس عاطل » بولک شواح رب نا لوا ناه . یدتا

 هقرفتم هليا لو سلرتم ربقح . یدتک همظعا رزو رادرس هدکدید « رتسلا



 یمهمانتحابس یلچایلوا ۳۳۰

 . نوکوا یدک هلآ یسهملق هحفوغلاغ یوک یمهترباو یدناب هدنسارح هراس
 هدنددسص قلا یهعلق قرهلسیق مدمنم یراورابو جرب همت بوکود هحیکوا
 هدکدادلب وس بوایتوط .یراتشاج جاقرب كنمشد هدننل ۲ ,اویوا نکیا
 بوک یغاریوط یمهملق نوژوپ هلرکسع كم (۱۰۰) یراساح هک د
 کیا رب زک هسزما داععا «كالوالفاغ ردنیقاب رد هرزوا كلک هنیدادما راویوا
 مظعاردص .رایدبد « كدبا لتق یزب هسراقچفالخ نعوزوس لرهدنوک مدا

 هبودرا ناه بویمروط نار » هاشاب ییهلق نا لوا بویءریدلوا یرانوب
 هشآ شمش نام نامرفوب هتشيا د اشاب لوق .یدردنوک نامرف هذ هك هلک
 نوک وا . یدعا تغارف ندهکود یهملق بودا رخأت هد « ردقع وق وص

 یهعلق ًارہقو ًاربج ینوک یجنزوقط هكرفص راکرخآ بوکود اهد هحیک چ وا
 بلر,بل هبهبارا ( ۷۰۰ ) ییهناخهبجو مانع لام ی هد نجما لرهدیا طبض

 نوکوا ءیدلوا لخاد هلتمالس همالسا رکاسعو . یدقس یهعلف بودیا

 وقکب یربزو یبا مور هدنسبرت۰ راووا بوللوا نامرف هسرللوغهرف یرکسع

 رومشم هلبما لوق غاص یتلاا ییامور بولوا دیش هدنلوق مظعا ردص اشاب

 رداص نامرف نوکوا هن . یدنلوا ناسحا هللا غوط ییا هاشاپ ییطصم هرق

 . یدنابط بوراو نیم هبهعلق کد غاط راقارب وط نایروس هبهعلذ بولوا

 نکیآ هرزا كلدبا كنجرب مبظع بویاملبریدج | زوک هنمشد ندلوقره

 . یدلوا دیهش اغا هل عنص یماغا رایهاس نالوا رومأم هرزوا قاریوط
 یاش باتکلاسر ینوک یجنزوقط كرفص یهنس (۱۰۷۵) هو

 لتف فرع یاضتقم ر كناشاب مهارا هداز یضاق یدامادو یدنذا دمت هداز

 حابصلا ىلع : ردهلهحووش یعوفو كلالمرب لاحوب . یدنلا رخ یراکدلدا

 لوانت ىلا هوهق نوک انوک بودبا ادا هليا اشاب ميهارا یعبع تالص

 بولک یدنفا دم یجروک یجهبساح هلبا اغا هاربا یثاب شواج نکرونلوا
 اشا هدمالک یانثا . رلیدالشاب هکعا لوانت یتلا هوبق مالکلاو مالسلادعب
 شواج «هسلآ یزعاح هللا اب هسنلوا حنف یمهعلق راوبوا وشاب اغا » هکی دید

 هرکع ندوکو تفک هج . یدید نیسرلیوس هلبوب نوچ مناطلس مه يشا



O. QE COCOTBOاس رب مش  

 ha ىس هعاق هعف وغلاغ

 نالواهدنلکوک یدنک یخد هداراشاب یک یساحهنس .رایدلواناور تولوا رومأم

 هنراخزا بهت ودق هبهجنراو هلو طاح ا كنه لا E شن نوا
 ردا هدیزک كب نوا اغا مالسا هدازاغارفس یریزو هدازناخ هدعب .رابدتک

 بوقاب ق هروا ی راتمسس یسهعلف نوژوب بودا روبع یب رم غاو هلا را
 یرلکب یغاحنس هلوکو داناح « هول هلیلارق لدرا . یدنلوا نامرف یسهمقس

 نالا یراتالو نالوا را (غاو) هل رکسع كس ید یعرک

 هجیک شب نوک شب هدب . رایدتیا تعزع بولوا رومأم کا نالاتو
 نیعاغو نیلاس كرهدىا تراغو بېن یرلتالو یهدهروچ هجیک نوا یمیکو
 دح یسارساو مانغو لام هل رکسع ناک ندلوق یللاو . رابدلک هودروا

 بودا طح یخد ندنرطالا كران وب مافعاردص . یدا نورب ندناسحو

 راسو روک ههداز ناخ . یدریدتبا یراقلنامداش كنفوت بوط هدودروا

 كارما نالوا هدنلا رک اسع لوق قلاو تولوا نان هرخاف تلخ €

 . یدایشالکا ینیدراو هک ید نوا زوب هرزوا ییاسح یعرش سم
 یرلب زاغ هنسو ندنل وق اشا ىلع دادرس ینوک یجندرد كرفص هام

 هید هللا هللا ههیباطق ا یکهدنرغ كراووا یرلیرج یکی یشاب یحیغزو

 هساط بودبا جورع ندنرارب رادهنخر كراود راو لسع روننزو ر نام

 هلرکسع هکرابدروک . رلیدسک نمشد زوکیا قرهصاب یرلسرتم یهدنتسوا
 هلنمشد هبهقاب هقاب هدنتتسوا هاط ناه . یدلوا رک بواتسک یورک

 دش راتکب ددع یللاو یساغا یدک ندرسو هشل یلعوید هديا هديا كلج

 ندرس هللا هشد یلعوبد اه رابدراقبح هتماللس قرهلا یشعن یللاو بولوا

 یدمهلل ا یرادسج ندنراقدلوا دیش هلیوا بویالقاحوق ییراررب یدک
 باتف ] ردق تعاسرب ندنزوت كنفوت  پوط نالبتآ هدنسانئا شوروب وو

 . یدلوا زعغوروک باتلاع

 هوا اغکهدن ,انک ی رہن( غاو )هدنف رط برغلراوب وا ینوکیحتلا لرفص

 كيب شب ییرکسع ماش . یدلوا رومأم اشاب ینعصم یل هلق هنحتف كنسهملق

 هجیک رب .یدتیک بول آ یرلیوط (اروبمولق ) ددعشو یرکسع قازاق
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 راوب وا هد هل اءاشنا هیاشاب درو . یدلر و فرش نامرف هسرالا هرزوا

 ندهدرارس بولآ یربزو ناسحا رایزاغ هله بونلوا دغو یتموکح

 هژرلکفوتو پوط عیج هرزوا یفیدناوا هی امدقم هجنقیچ یراشبط
 ودروا ندمللا هلا یادصو یرلکح ید كناماک هرکرب بولد راشن آ

 هناخ لبط نیکد هلسللا فصن هداماو ناربم ريم ۰ ارزو عیج بوهلکیا
 شب ربسا رب هک یداوا تمینغ هلو ودرا نوک یسهنربا . یدنلاح یرلاصف

 الک راس بولوا تخورف هشورغ اا صااخ مس مرد زوو هشورغ

 قلزوحوا کف ندنوب . یدلو تاّنف ر نقش اکو یغد هعتماو

 ۳ ا لثم هسد « یک نیس شمشود هاب اشاب دروق » هدنسار  رابلودرا

 ۳ یدرک

 یدتیک ندنشاب یلقع كنمشد نروک ندهعلق ییالمرپ لاحوب : هلک هددص

 یراراویدو ردكنهعلق هکاقح  یدربک رامغال هنتل آ هعلق_ندراوبق هک رابدلس و

 هلا راوندرامتال یلهنیزخ رمشتل | ندرب چوا قحا . یداوا قاقوص قاقوص

 هدرخ یرللم هلمح كيهعاق رکم .یدالوا هدناف الصا ندرامغال هدلاحییدرک

 شوب قاقوص ۰ قاقوص یجا كنبراراوبد هلج ! شما ه :زوا رگ هدرخ
 ینحاقرب هدنراکدرک یرجنا بولهد یبراوبد هعلق رابحتال مزب یتح . شما

 ندسععال راکرخا + نشدلبا دېش بولو هدرالو یهدنرلع هعاق نمشد

 نانلوا مده كنهعلق هلبا راپوطو هکمروس قاریوط ناه بویمالوب هراچرب
 . لیدر و رارق کجا رتشیوروب ندنرارپ

 هاب راراتات هل ناطلس یارکدم هداز ناخ ینوک یز کسی رک, كمرح هام

 تراغو بهن ییرلتبالو یرلندعم شوکو نوتلا بوعهتوا ندرالباب قآ
 رابدلوا ناور هلواح هداز ناخ هلا رانا كس قرق بولوا نامرف کما

 هل رکشل قالفا كس نوا یی قالفا . رلیدلاق یرلراتا قاحو هدهدنرارب
 ندنفرط ماعا دص بولوا رومأم هتراغوبهن هجثراو هنسهملق ناجیسات
 كس نوا هدیب نادغو هرکوص . رایدتک قرهلا رظان اغار هترارزوا

 کا قارحا ییرلفرط یسهلق ناموق ات ربارب هلیکب ناصبلاو هبرکسع



 ی سس

 ۳۷۷ یال تینغو ارسا
EDE NIE DEDEN DEI DUDE KEI NEDE DIK BEI KESE KDE یو و KEDE NIE HIE DEI وب مووی ویو( 

 وامنح ییدکح هج وک كنا رش ۲ .قو هراسو ناملغ اما قوج یر
 نو ا و شومزک ردق لوا اشاو یاواو شمیک :نوتلا را ااا

 هتیرانک یساب اد كنملف ات. رلنوب ءاما .زافلوا بیعت هکیدراو رلقاراب یلجاخ

 مشتح ۰ یرانادوبق یلهقاش بولوا كنرف یراریسا هلج ۰ رلشمتریکس ردق
 . یدبا قوج یراحالس تال او یراااب

 ردق « هیدنالوه هدنرانک یباردنامال | ات هدرلنوب -. هورک ینجوا
 .هدیزک ردق كيب چوا ندهمریدلق لا رفرب بوصاب هلفغلا یلعو رلشمریکس

 بول [ یرایش نالوا ريغآ هدامو یلکی .رلشمروتوک ریجنز دن ریسا ینس
 كنهس په یراربسا .راشا تدوع لرهدهلکوب هليا جوک هبار | زوي ینا ا

 . یدبا یرللزوک نام آ

 نامروایلد .یغاط ااو هحور ود یسرنک اكرلنو او و درد

 باج بولوا رلیزاغ دهاحم یلت | لاتچ یالآ رب شلک ندنراتیالو وصهرقو
 ر یرارفاک هج بویاو هنناتسکنرف یتبالو جاف-اات هدرب قانوق قرق هب:

 ردق لوا هليا ربسا نردق كيب شب بولو هدنجما یرلوا هدننوک ماری

 «شعاقو یراهارآ,امدقم یاس ران آ هنن یاسح هکرایدلک هبا ناوارف لام
 یت یاب مان تا كنب راساح هس دس  رلرباک ندهدبعا هفاسم | رز

 ياو تآ كس شب قرهروتوا هدرشوب نوک چوا هلا اشا دروق بوروا

 هدبزک کچان .رلرداهار مزع بودهلکو لاقاو باوئا یوبهارآ كم

 درکه دقدالشاب هروبع یرابالا كرانوب . یدبا قوب یناسحودح كریسا
 یدتا روبع هدتعاس چوا لماک یراهارآ ولع هلراریسا رک « یراریسا هداس

 هدقدلوا رصع تفو بولوا تعا زوق لماک هلبا رابال آ نکع امدسقم

 رایزاغ راسو ییغوا اشاب یک یجاح ‹ یلغوا یلەنق « اشاب دروق رادرس

 هیراهبظع تارادو هلبسهناخ رتمم كناشاب دروق بولوا حالسرپ یرارادرس

 قرق .كروک رومسرب هیاشاپ دروق هدنرراکدروس زود هنباکر كمظعاردص بولک
 نوترا ناسا لا زازا و او یا: اش ی انا

 قمافلا هل یسیعرش سم یتح « كریلدیا دی عضو الصا هنیراغانغ لامو
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 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۷۹
BIDENE BEM NIE BENEنوک نوک  KE DKنوک نوک  Ke KEDE RIIورک ورک یو  NIE KIER KDEیو )وک ( 

 نوغرتسا. یدسلوا عضو رابحهظفاحم تاق تاق هنفرط ترد كمالسا

 یراندا رارف ندودروا » بونلوا نایعت اشاب دمت یلغوا شواح هنسو ر, وک
 ۱ هند کت نوا نارو ان هلوا یر لام لام كا لق
 اشاپ دروق ند یک هتراغ هنیراید نامالآ هلیا مظع یالا ید نوک یسهریا
 . یداک هلتمینغ

 یربخ ترسم و حتف ینوکه بنشچ یجنجوا یعرکی كمرح هام الوا

 هلامقتسا یرکسع كج هلک هرجا راغاط رکسع كيب نوا ندهچیک ,یداک

 بولبتآ راکفوت راپوط ندنفرطره كنودرا ءرکوبص ندبالآ هنيو رایدتیک
 . ریدتا دک اتو هبش هد ناسلکح یدح كناسلک

 ندفرط یدنوف كن لغوا ییاخ رانات هلهظعلا « یدلوا هک رېط تقو

 یدلوا یساب رد مدآ بو وط راهارآ و نايابى م ىدا ۰ یعابط

 .یدلک حوم جوم لاثمایرد رکسع . یدشیربا هنامنآ جوا یمادص مدآ ینو
 نلکو نکل . مدنا لوغشم هباشان بوروط هدنغاطوا كمظعا ردص ربقح

 یراقدلوا منتفم نایپنودح لام هبترم هل كنيملسم تازغوبو یمنانغ لام
 عنام هنر رج كنفاصوا یسازغ راویوا قهسزا هرزوا یشدلوا نعروافنم

 . یالآ ادتبا كنيماسم تارغ هکنوچ . مهزاب هرزوا راصتخا ناه . رولوا
 رب یرلبدنک بوجآ ییراقاقوص كنعماهرتچ مظعاردص . یدنااشاب هکموروب
 ددع ك نوا كنهداز اشاب یک یحاح ادتبا .یدلوا هداد ارق هدهبلادنص

 هو رلیداک «یدیا راو مالغ باتهام هم رب هدندرا یرلت آ كنیرکمع
 رلتروعو زق « نالغوا ددع رجوا « رشکیا هر وا یرلتا جافساو كنرف

 یحاحوب .یدبا قوب یناسح كرلرسا ندیک بجز رد هجهداس .یدیاراشم
 رانادوق ردقو هرجا هبار | كيب کیا نوا ناه ندنهورکیلغوا اشاپ یک

 هرخاف شفا ردقوا هدبار ارهو رلتروع هویلاک ردقوا «رارتخا هزکاپ رتخدو
 هللا ترضح یندح 4یدراو ايشا تمق ید ردقواو هردات هعتما ردقوا

 الس نب
 ۔ریس اهدار هدنرالا بولوا حالسرپ لو*الاک هدرلنو.- .هورک یعنکیا



 ۳۳ تایص

 ROEDER NIDDM )یک و هک نوک نیک نیک نیو یی: وکیوم وم )یوم صم یج ویو

 «راحوا یمیک ۰ راشعوق رانیجرکوکو ناشواط یرید هشا هشا رازابشآ هجا
 بولوا نامداش كرەبب رانابتسرخو راتات یرانون . راجاص یمیک «راجاق یمیک
 سکه بولوا راوس هنیراتآ هنیو رلیدلبا عوج عفد هليا یوهو یابهرپ
 ودرا : هکراشمروب هیت مدقم ندتفاضوب مافعاردص ۰ رایدروط هدنرزکیم

 ندقدناوا امغی یفابض یلغوا ناخ هسراوینفت ردقه هدنرداح كمك هدنجا

 «. هلوا قلنامداشو هلکح رلیدمح كنابلک بوئآ بوط ام تم
 چواو هرازملاب ددع شمت هدنجا ودروا هفایضا ادعب « لا |ةقیقح

 كنابلک تبونرب بودیا شت | نیدایتفرب هراپوط نزبرض یهاش ددع شدلازوب
 ی یاع ولوو هماکنه . رايدر دلوب اهر هللا هلا یادص بوکح ید

 تشکنا بورشاش قازاقو رانات « نادغو . قالفا ںراع نالوا شمهمروک

 بوک روا ندنسهقعاص بوط یر كنسەچاما . رابدلوا تربح نهد رب

 هک رفمو هماکنهوب نمشد نالوا روصحم هدهیلف دو . رابدنک هرلارح

 مز هتشا « كروت زد زکودرا هرب هعاق یدللآ و بوروک ینیامداش

 مزب هنیراکدید «۰ روی رقیزس یدرک هزکیرزوا كزس یدادما كزلارق
 «یلارق لدرا مزب ۰ یرکسع رانا مزب رکسع نلکوا : هکرلیدید ًاباوج رابزاغ
 ا: نان وعلم . رد یرکتسع نامطح قارق ناک قو .نادعو و قالفا

 هلا پوط زکیراراوید هعلق هتسشيا هسقو ۰ كربو هلبا هرو ینهملق ناه

 نمشد « زراربق هلح یزس بودبا شی وروب هلم نوک ریوا ۰ یداقیب
 ضعب ۰ راردیا لاّوتس هید « ردییراتات ناکوا رایدمم كيهلب وس كچرک »
 اهد . یدک زم رکسع ددع كيب یللا زوب هليا دانات لاو : یخد راتکب
 نمشد هدنراکدید « كحهلک دادما هدندنسلبارط ماشو یکیرابد . مورضرا
 یاهعلق ءرلبذلوا زاماراقبح ین راشاب هدرلکهدسیرتم بولوا رطاطارسکتم
 :رابءالعاب کما راز وات اروا تو وا

 هنفرط ناوق ینکب نادغوب هفایضاادعب ناه راقو یلاع مافعا ردصاما

 شادرق هلا ناطاس یارکدمحا .یدنا ثکم هدنفرط هول قالفا .یدردنوک
 رکاسع بودا نامرف هدنفرط یسهعلق هرتین اعم یدانات قاحو و قازاق



 یمهمانثحایس یلچایلوا ۳۲4
 )شک DEE KEIENEDE NIE KEDE RIK BIKE NIE نوک یو DIED KIDDIE یو وا BIKE XIE بیو

 مان یرغ ا روا« طابرآ «هکشکج یراتات خاملق كر ناسک شمت دب | نک داوا

 ردقو بودبا رسا ید تما كس نوا ,شب بوزرک هعرق هدنسارآ زع راهعلق

 هعرق هنب یدمش . یدک بودا باک ییلخو باسو بارخ یتابصقوارق
 ےرق لج . شلوا نامرف رفس بولک یهاشداپ نامرف نکیا هرزوا كمرک

 هرواشم هل هلا اشا دع قآ یرزو هک بولوا عج یرلبضافو یرلنرا

 کولغوا هتبلا « ردیک ندلا میرق ؛ریزج ۰ نیسردیک هرفس نس مناخ بودا
 هلیسسهباب یعالغ جما ی هنغوللوق كمدفا بودبا هرواشم هيد «. ردنوک

 .اکاب لام كرام هکهمللا لوا انثودح بولک هکفرش روضح . یدردنوک
 هداز ولير وک هدکدید « . مدلوا با فرش هلزکسو یاب بوروک یزکل
 عیج ندشوق ناه تخم ناوج ةدازهش .یدلوا نانک مست بودیا ظح رفاو
 هدکدرب و همظعا ردص تسد یرلهمان دابرف ندنرفاک خاملق كننابعا رق

 یرامولعم یعومفم بودبا تئارق یراضیع نآ لوا ردق ییاعردص بحاص
 هدکدید « رینلک ندنراقح برقنع ید كنموق قاملقوا هللاءاشنا » هحنل وا

 نیتکتهرقس یز یلاوحایرفاک قاملقو» : هک ی دد ناطلس یارک دم اهن

 هد رق زب ناطاس هللاو --. یشاب شواچ «! كروص هزکلوق یاب شواج
 ردقوب كرهروس راوادو لام قوجرب بوروا یعرف قاسلف هرک ییا نکیا

 تدارش هند « غدنک بوقح ندعرف اورو كاب بولآ ربسا یللاداسع

 یدابا
 تفاضر هرجا هدر ارس هننابعا رٹ  هنلارق لدرا .ههداز ناخ هدعل

 هتفاض کهدنسهرشط هدر ارس اما . ردرصاق ناسل هدنفصو هکردشلوا همظع

 بولوا همیظع تفایضرب هراةک هّلج «هراتات هلج ءهنکب قالفاو نادغوب هجنک
 تفاض وب یتح . ردشماباانئودم هقح كردا عوج عفد رکسع عیج

 والب ناغزاقیللا . قوواط كيب يوا « ریغیص یللا نویوق زوب چوا هدمظع
 رازنحیهدنکوا هدر ارس كءاكسزو هرک ییاو اروحو هدرز ناغزف یللا

 بوشوشوا هتمعنوا رکسع كس ردقو بونهشود ناوارف تمعن ردقو هرزوا

 یرلباک ریفیص ضمب ۰ نکردبا امغب كلرهبهلهراپ ییرلبابک ریغیصو نویوق

ASودر  



 ۳۷۳ سر دیک و یالآ
SEIDEN IIIEیک یک  NIE DIEیو )یو یو یو  NIEیو )ی  

 ر زوهلح رلبال اون اما ,زاعلوا ست هکر در اش | روع هلایال | هفرطر بول آ

 بودا شام یترفو كرکاسعوب ندهعلق نکرع ندنکوا یتاطوا مظعا

 چاغروف ینکیدملسک یسار | ۰یدر  كبالا كدهرصع تقو ندحابص ات

 سورکناو نال | ,نمهعلق ءاویا» قرهلو یلاقص بوروک ندهعلق نادوق

 یربخو . شمروروط رهکح ءآ هد « ! یدتک ندلا موللا دول زی رلرابد

 روضح رلبال | هل هدمب .رلیدشنا تیاکح لدا رارف هرمشط ندیلق
 یارکدما هداز ناخ ادتا هداخرب فع ا ؛درارس بوک ندمظعا ریزو
 یهدفرطغاص بودبا مارک او زازعا یخ مظعا ردصهاکما سوینماد ناطلس
 یا شواح نرتک ندعرق یهداز ناخ هربص یدرا .یدنرونوا هب همل ادنص

 یلنیریش«یرلازریم عرق ندن" 1 یساغایاپ ندن ۲ .یدتیا سود نمادافا میهاربا

 : .روط هفرطرب بودیا سو نماد رلکب هل نانلوا ریرح هدالابو ییروصنم
 بوسلک لارق عیطم و لاصخ شوخوا . یفایآ یلارق لدرا ندن ۱ ۰ رلید

 نادغو ندنا .یدتیا رارق هرزوا هیلادنصر كردبا سو یر,زو یاک اخ

 ناخ هرلنو مظعاردص هدنرلکدروس زوب هرزو یانکاخ یب قالفا .یب

 ردقهن ؟ زکیدلک جیک دهن اوب نوچ » هد نیستیشیا یرلاغا راتاتو هداز

 ؟ یک ود یهعلق و ن ردنامز ردقه ؛ نوت هاشداب نامرف هزس ردنامز

 باوح زار سرب اباطخ ههل هسد «!كر ک كما لتف یرابربغعو یرازس ناه

 ! ابداوا یقغ تربوز یکن از زخ كرب یربره هک ی دتا باوصرپ باتعو

 بودیا سوب یرلجیلاق رانک بولک هدیشق كنبرانامطح قازق هل ندن
 . مظعاردص .رایدروط یرا و هربص یک یرلکب نادغوب و قالفا هرزوا قاب

 هدیدرومآرب هک« كابا ککج هلک نس ؛یلج هدار ناخ معاجای» : هکیدروس هب

 ء«یدلک ناتتسرخ ردقو ؟یدیمرالوا یا اهدهساک «یدیاضاباب ناشمااع ناخ

 ردن وما نیم نیدوتلم تمدخوب ؟یدٌمیا یملزتتهسقوپ ؟رلیدلک نوچ ران
 اشنا قوح .یدروللو هدشا یلزبخرب یرابدنک ؛راو شبا ردقو هدنو

 ۰ دعل هللا و :هکی دید هلرناطالس تحاصف ناطاس یارک دما «!یدراروروک

 ببسەنکیدملک ك نیرایدنک .زی یکرککل ولع دبع ہد كلوقوب هد ماباب مرکل اهلبو



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۳۳۲

 . رلیدابا روبع قرالاح هتیمارتو لبط «انروس یروب هرزوا یبآ
 هلیسانطق راجح هدنزک كسب شب الوا س . یال ۲ كنیفابآ ییارق لدرا

 یدک یا لکس هلا ءرفک لس < ندن ا .یدک یکاح یراحم زاس

 یتا كيب شب ہرکص . یدک یکاح قاشودیاح هلیا یت ٦ كیب شب ہرکوص
 كنیربره حلسم ۰ سبامو فلکم ندهلج اما . یدتیا روبع یناب لدرا هليا
 رربو یریکتفوت لوق یلخرچ ددع رشتل ۱۰ رشب هدنلوقو هدنلا هدنکی

 هک وص . رایدلبا روبع هللا یرلکشوت یو لجو هنبهرق نایلاد ید

 فلک« یرلحاص كنب راعلق هراب یت | شمت زو ید كستالو لدرا

 قرغتسم هریمد لوک .نیزعو حلسم كس نوا ندن | .رلیدلبا روبع لمکمو
 یرلیجهرطم یرلیحکنفوت . یرارطاش ۰ یرکسع صوصخ هنیدنک كلارق
 هلیغابلاق رام شر رومس و ار روس هدزوا تا نا سگ ینا

 بودا روبع هلیرلمالغ ندیا ناشیرپ ینیراک اک ددع زوب شب هرص یدر او
 یدنلاح ی رلهناخرتهم هر لقع

 هرص یدرا ید ؛یرکسع رانا نک امدیقم س . یرانا قاحو

 یرکسع مالسا کیا ینرارکشل لدراو قالفاو نادغوب یک یرکسع روباجخ
 هل یرانات قاحو اما .رلیدرک هرزوا یال !بول 1 هراهتروا هرزوا نوناق

 هکردرارورنهو رو رس «روالد «زانهش «روا روز فاکمو هدیزک (4۷۰۰۰)

 قرق وب هدکدتبا حتف ندرفاکتسد یلو دیزیاب ناطاس ینسهعلق نامرک ق آ
 هن راروک وب راح < هح « کشت هل « قازاف نادعو قالفا یرانا ددع كم

 ناکسا هدنعاحوب ناک یا بودا لسمو فاعم هسد للا وسلوا دس

 نیدلاسهش هرق . رارید « یراراتات قاحوب» هرانو ندلجا لوا بوریدتا

 ردرلشما رلاعد ريخ هنیراراتا قاحوب وب ناخ دیزناب هلبرلترضح یساویس
 هنراریزو یزوا .رلردملسمو فاعم «یرب ۱ ندنراراتات عرق العنوحکن |

 یرلازریم «یراقلاتا «یرلاغ ۱ توا ددع ترد شمع یخد كرلنوب .راردعبات

 ےک عو یئافایلامون یساغارب كنربزو هرتسلس راهستک هرفسرب نکل .ړاو
 ۱ ورخ یولوا راد اهدا یماغا ىلا الا رولو ناور

 جیقک یو )بوک
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 ۳۳۱ ییالآ كرايلقالفا
RIESE ۱زیر ) رک وی وکیوم وکیوم و وکیوم  

 شيا مظعمو یبحاص هبتیم یلدا راشوا .راکن بز «نیموق راطیصا «كينارهب
 هدنراقاحنس كرلنوب «رایدتبا روبع فلکمو سالم یرلطباض تیالو و یرارا

 ددزوکوا ناقح كليا ندتنج هلمدآ .ترضحو ندراو قا كرازب نع ضح ۳

 ندنفرط هناتساهرکوص ندنآ .رارشاط یربوصت یثاب زوکوا هدنراقاحنس هسد
 هل رلمشاب یو ا و فلکم ددعزو هدتمدخ هل رلکب نادغوب بوصنم

 روع رادلکف و ت هداس ددع كس ج وا ندنآ ۰ یدتا روع یسیدنقا ناود

 «رلکدب هرکص « رلهجمراصو نانکس ناملسم ددع كيب هریص یرادرآ بودا
 هلکروک رومس كب اقک ندنآ و رایجکنفوتو یجهرطم « رطاش هرکوص
 یناععهلبرانالعوا جا ردقزو یباو هلآ حاسمو كاب هلبعالاق رومس هدنشابو

 یدرا و قرهحا ی راقاریابو قاحنس < غوط «قرلاح ینسهناخرتهم یس ده

 . رایدلبا روع مادخ راس ناه ارا ییا هربص
 هقوج « لتآ لاتج حالس رب ددع كس یرکی - . ینالآ كرابلقالفا

 سنابارطوناناب كرانوب .ردرکسع یلشکرتو لقالاقنداودرزو رومس «یلهلفور
  طباض کاح هلغلوا مساو ییالو كقالا ۰ ردقوج هدیرلرکسء یلکتفوت

 یحنکیا ,كينروو یجنرب « تفوغول شاب الوا . ردنیزمو قوچ یراطبارو

 « راپوق « كينارهم ۰ كينهتشوب ۰ نامطح یجنکیا « نامطح شاب « كينروو
 :.زارلمش ۰ زامشوا تفوغول هروا راكد ۰ یسوف رار ف

 ۱۳9 ۳ iE تا و و ی ی

 یمهعبطم مادقا - ۲۷۱ هہروفب : دلج یجنتلا

 ۰ سنابادد «راحلس «راکنتهدم ؛راوق .حاطو .كنیلوتسا «شامزآ «شاراق

 .رلیدتباروبع ربارب هلیرانالغوا ما سبلم ,فلکم تباغ رلطباض یلدآ شوماد ۱

 هثآ رقاب مان (زنی) یتح .ردراو یلاث كنشوق نیهاش هدنراقاجنس كرلنوب
 ناعم ندنفرط هناتسا هرکص ندرلنو .رارازاب یروصت ناهاش یخد هدنرا

 هداب ردق كيب زرکس ندنا . راردبا روبع یسدنفا ناود هلرلیشاب یجوق

 هرطمو یرلیجکشوت « یرلرطاش ,یرلکدب دد-ع ینلا «سناباراد هلکنفوت
 یتالاق راتات یزمریق رومس ,هچاسل رومس مانبربم مان (کشاروغ]) هلیرلپج
 یعیدق نوناق كناّعع لآ ندنآ .یدلبا روبع هلبرلمالغ ددع زو چوا « هليا
 كنبراودنک هدهریص یدرآ كنآ «قرهلاج یهناخرتهم یکیدلیا ناسحا هرزوا
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 ؛یراهدازناطاسو یرلناطلسقازاق «یرکسع هدب رک كنسران اخ مرق ی

 ندب رلبح اص یہ رر زج عرف دج نعابا ینید مه تالى رالا ۱ ۱یرلازربم

 قادیشو یاغونولوا ندنراکب یاغون «یراکب یلروصنم ددعقرق «یراکب نیربش
 فسو زوک :یقادصناع «یاغونیاتاد,یاغو یک «یافوت تسوروا.یافون

 « لیا نامط ۰ ییا نابوج ۰ یبا زورون « ییا كب نالسرا «یلیب ابق ءىس
 روبع هلراقادص و" هیوکو هلبرلت | لوق لوق هل یلیا تقنام « یلیا شرک
 یداب «لینیلخ «لشالوا ۰ لیام .یلریاد .یتق راذ ۰ یلقرا ندن ۲ .رلیدتا
 هر و یرلاغا شادلما « یرلاغا یلوق وق « یرلاغا توا « یلقاروا « لقا

 - هل هایراتکس رانایروز حالس رپ یرالا یرلکپ راکش ودع رانات یک كنوب
 تداع نرو یخ هل راناوصو قادص هل ؛ هلن رابحیم اق هدن الا كنس

 بوکج هرزوا یرازوک ینیراقابلاق همطرپش بویک سرت هرزوا هاشكنشوه
 یارک دم یناخ مرق هدعب بودیا روبع هرزوا تبیه فوخو افا بیج

 رب شاوا غلاب هنشاب شب نوا زونه یرلترضح ناطلس یا رک دما هداز

 ۱ جوا زاپش ىلاغج هرزوا تآ 1 قامبغ | نالبهکرب تح ناوح هدا رس

 یسال اما .یدا یراو ران هلج یحالس و تال ۱ بولوا راوس یک انغتسا

 هدنشاب اما . ید رهوح هلج یقادص یحیلق هدنرگ ۰ یدیا امزورز هج
 .هدازش و .یدا قالاق قورو همطربش یزرط رک لأ یعاملاق رومس

 1 تولد ار ییا تنا هناب ناب اشاب ىلع راذرتم ناقح هللاقتسا كن

 ماللس هنناب کیا هدازہش نکراربلک كردبا تالک ندلابو غاب بولآ هبنناب ید
 لوک ددع زو شب كنهدازېش قرهنلاح یسهناخرتهم كناشاب ىلع .یدرریو
 هريصیدرآ كرانوب ءرلبدذتا روبع هدیرلمالع جا اوو را قیر هربمد

 . یدالشاب کمک یالا نادغوب

 بولوا حالسرپ ینادعو هک تفع كن رک مد ۔ یالآ نادعو

 هورک « هورک هلبراقالاق هدنراشاب و یراشوطنوق هقوج هلم .هلبرات | لاتچ
 سوماو؛یرانادوقو یرانامطح ددع شم هل هرص یرادرآ بودا روبع

 كلشیپ «كينرووبالقرپ ,شامرا .كينهنشوب اپوق «سناراژ .رابتسق تفوغل

 و
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 ۳۱۹ یاکشا درو و

 هشنیراوید هعلق ندا روبوق بودا ادب رج انعو مر كس زوپ
 قرن | هاوه هللا راسحال بولد یراوید هماق اورپو كاب قتر | بوراو .

 یتءفنم كروبوق هسا رولوا رسم یحتف كنهعاق هللاصاب « رولوا راشپ وروپ 1
 درد كس زوب هدنوک يوا روبوق یهدنلوق اشاب ىلع رادرس اما « ردوا

 ترشابم هال بویالشاب هکلد ییراوید هملق نوک یجندرد بواسیپاب هلی
 هبا مال هرزوا زرط وب ینسهماق طاراو اشاب ىلع رادرس ارز . یدشا

 رب نبتم هدهراویواوب .یدشعا لیصحت هربثک نوف ندنکیدسا حتف بوت |
 كتهعلق ات روبوق نام رب ید ندنفرط مظعاردص . یدنورو روبوف

 رللوب روبوق نمشد ناه . رابدالشاب همعال هدنیمز رعف بورک هنعاسا
 قدنخ رلقاریوط ناوروسو هجنربک هنا | هملق یرالوب معالو هجوروک

 بولوا رام شمرودوق رب رادرم نمشد ناه هحالباب یک راغاط هنجا

 ندتماظم تنندود كف هزراموف : فو نر ۱
 شب زو هدشاواصوب یتح . یدلوا زاءلوا قرف ندملظم "هل نشور زور

 نالاق هدتح .رایدمزک هابزاغ دپشم یس هج نودا شون تداپش ماح تکس

 . رایدباب رارپسو راهباط فلکم هدنرالوپ ناحیصو هدرلسیرتم هلح رایزاغ
 یمرکب كمارم لا مرح --. ییدرتسوک یالا بولک كنهداز یثاخ رابات

 زوبو هلا راتفر ابص رانا كم قرف ناطاس یارک دما ینوک یعنکیا

 بولوا شوق شوق یال ۱۰ یال ا هلیراسنعرس ابص بسا دودعم كب ىللا
 ریش و یاب زیکنج مودقو لبطو قرهج | ی رانا و اک شف ردو یراغوط

 یبدلبا ناسحا كنيلناتعو قرهروا هرط هبیناقاخ سوک «قرهلاج یان هرک

 هلراب ال افصفص جوفجوف ی رکسع كق رق كنهدازناخ قرالاج یهناخرتمم

 شاوا قرن هربمد لوک قازاقشادراق كسب یبانوا هریدر | بوداروبع
 ,جنلمحا « رایدنا شابارپ « یلاقطوب ندنآ . رایدتبا روبع هلبراکوت هدلاحرب
 ران امطح ددع شب یلدا هقح وج 6 رس.هقلوژورود . هقسودوار .تمهرش

 .هرایدشیا روبع هنامشتح هرزرا رات | یسی رب یه بوج | ییراقاریاب یلجاخ
 رانو ,راردک رارتهمهلبراهار ! كسه قرالاح هتمارتو وکناد ندنرادر ۱



 یا N ام سعی سوم ی ایم هم وتو و

 . ردا تلط رک دنا دسر بولآ لورو هرزوا شالوا

 و هل وا یک زربلاو دنوامدهوک راهرب وط و هرزوا لاونم و

 ,یدلک هربوط ددع كيبزوب حنا . یداوا نایام راموروم نزکهدنجگا هعلق
 بوبا لاق مرارق هفمروط كت كربقح یتح . یدّسا لقن ینما هروط هد

 : مدقاب هنحما هعلف نازک و بودا جوع هنسالعا ةورذ كرل مر وط ا '

 ناشن ندمدآ رب هدنحا و هرابد دابا باوخرب ندب وک اسبوط تامدص

 هله هن ا ندنآ .راشلوا ناهس هد راسل رام :هدراهاکنک ینو قو

 دلوتوک كس زوب هرک یباو یراهارآ یلکلرکت شوب كيب کیا هرکسع
 نوک وا بولوا رداص ینصآ نامرف نوجا قفار هقدنخ ید قورحوطو

 مارا قدنخ بونلوا ترشاس هغفغآ هقدنخ تولوا لیصح روفلا ىلع ٠

 .رابدرودلود راهر وط «راقارب وط هسرارزوا بولوا بلر بل هلا قوصوطو

 هج یرلیوط زع لاب اما ۰ یدرانآ پوط ندرهیاط نشد اجشاج هش اما
 فوخ كب ندرانآ ادخ دم یدلوا راتآ هنروسمولق قرهلوا لاطب بولبریق
 كلیهابس رلتکم زانمشو زابهش هدیزک ددع كس چوا نوکوا . یدبا زالوا

 رارویوق ددع کیا ندنجما قدنخ نوکوا.هنب .یدلیزاب یدک ندرس هلیطرش
 . یدلوروط بوناناط هسراود هءلق

 رووفر < ىدا هدنا و اشاب ىلع رادرم روا وور ٤ یلکشا كرو وو

 قدنخ كنهماق هکردوا یرلکدتا ربیعت رووق . یدیا هدنلوق م ظعاردص

 : نلاق هرزوا لوب لوا .راراباب لور نوا كلك بودیکهنراوبد هعلق هدنجحما

 هع هتسوا اهد بوهشود یرلکرد ماحو هشدم « یرلهتحت یعادنوق بوط

 لوب ر ظوفح یک روبوق یجما .راربتل زود ۳ قاربوط هر وط كم

 ندنرصاقم هعاق .ردهدننلا یرایوط كنهعلق .رلرید (یلو رووف) ندنغیدلوا

 هدنجا روبوق رلهسنا هرابموقو شاطردق هنره هروبوقوبندن رلهیاطو كسرید

 هسراصاب یراروبوقوب رلیدندرس اما :زمنا تباصا ررض الصا هراهدا نزک

 . رولوا دیرش مد آ زوي هچ هني
 یروبوقنانلوا رکذ هسلنکح رسع هدنحتف كنهعلقرب -.یتعفنم كروب وق



  ۰یسهعلق راو وا ۳۷
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 رهدیشیا ینسهنامش پوط ندنفرط راونواوب نمراناویق بونا هل نمروباط
 هدنتلا هرتن یخدزب . رایذردنوک هغالالید هفرطو یز هلتکس زو ترد

 ریساو رلبدا | لید بوربق یزب رانوب نکربد مالآ لید بواک تسار هرانوب
 ات دا

 زوبچوا مانب ,یدلدیادیعمت یرلدوجو نوجا قمامقیج لید ندرالیدو
 ییرللفور جاق كنفوت تا هل .یدلیا ناسحا شوررغ هسیکرب هزع راقیفر
 تاکرب ادخ . یدشود یلامانغ شویغ رش قحا هنشاب مدا هدزمخیدناص

 ! نیس ریو لیلخ
 ىلع هرطاپ هرطاح نوک زمکیدربتک یراهکو ! لهدا عوجر هددص -

 ؛ یدلاقوروق یرارب ضمب كقدنخ بوبهلروغ ینوص یهدنجما كقدنخ اشاپ

 ناک هللا فیرش طخ هدقدالشاب کی رول رارویوقو راسیرتم هرجا قدنخ
 هدرلوا.هارش یهدنید یراود هعلق تورم هفدنخ هل رکسع وا راکنخ

 ناور هتلودرد بولآ ناسحا ندمظعاردص لرهروک یتیداوا مظع كنج

 یمولوصط هرنوط كس زو هرک نوا هنااا رکتسع نوک دو , یداوآ

 ها كم ماغزو رایت بابرا اما « یدنلوا نامرف كکود هقدنخ یغاریوط
 ارزو هلح هریوطرب هنشاب یسهاس كولب و هریوط ییا هرزوا نوناق هنشاپ

 هلا یتاریوط هروک ةسرلهفولعو صاخ كرکاسع راسو كرلاولربمو ناربمریم

  كسزوب هرک یعرکپ هلیرتفد ینبما هربوط بوناوا نامرف رلهربوط بلر, بل
 هدناحس یدنفا یا قرهشوا لیصح هل بوللوا نامرف هریوط ددسع

 هک ملک هدنهاکرخو همیخ كسکره ردنایع هیادخ اما . یدلوا روطسم

 ثسکره بوبالاق یغد راهمهشود هدرار.اح . قدلوا راکبس بوبالاق هو

 یرالوجو یرلهروط مع ككرلتآ یتح . یدنود هنادیم رایجشروک یسهمیخ
 نالوا عمح وب هد , یدلاق قالح قالب وطو قادلا رلتا بوالاق ید

 ۸2م هدنسبغ بناح كنهعلق بورودلود هللا قاریوط سکھ یراهربوط
 هلع عفترعرب هدنسارآ یلوق اشاپ فسوب هللوق مظعاریزو هدنجراخ یسهعاق
 ر زو نامرف ینما هروط ,یدنلوا نامرف كلوروس قار وط ههعاف بوغم
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 هبرغ بناح ندنتل | راوی وا الوا : مدرو رارق کمیک هبهتج هليا تیک
 رع زاغوب ر هدزمشدراو هدتعاس ید هل | یسهماق مان هرتسن كقد

 روطاس لاد ءرانوب هد « ! هللا رلی زاسغ هرب » هرکرب ناه بواک تسار

 یو نوک ندغست نادند ی لد شرک كر همر و ناما بولوا

 لیخر هلغل وا یرافانوب راع رانوب اما . دشنت هرانا « یدتسا رارف هسلا

 راکش هللا قیرط ررب هدیران | راکرخ ۱۰ قدشیراق هزعربر بودبا كنج
 . شب زوی تک زوی چوا زب بودیا ریحنز دنب رسا افقرب تسد بودا
 واه .كدنک بوډا هز شیارآ یراهلک ددع قرق زوب .كدلبا زسا مشد
 ضدك شت ناق زء رالوف و لا هنن روضح معا رد ص هدرصع تفو نوک

 هک دید < ! راب زاغ کیدا افص . هرب » هدزمخلد راو ها ناک ی دېش

 كکرانمشد شه ۰ ریزو یتلود » بوقارب هر یرهک نمە نامه

 رکسعرس هدزمکیدتا اعد هد « ! ۰ هلوا ناطلغ هلو یراهلک ككرابلراویواو

 هبهدبرعوب ۰ كدسروطف هلمزب عاص نود نس « مایلوا هرب » هکی دید اشاپیع
 هلا تآ یلح ایاوا ندنغاطوا كمناطلس ناه رایزاغ « ؛ كدتک نامزهن

 هذ رق یبهعلق هول لوا ندهلکوا < یدتک كدەحابص نوکوب هلمرب و یدقیح

 مزب ترصن هدا . قدشوقوط شاب جاقرب  قدشاناجو قدشاناص ءرلنوب
 ریزو لود اما . كدلک شو هنرافرش روضح كربزو ینلود بولوا
 « كدا ناسحا هرابزاغو یراراعت ؟ ردندت رابزاف هردنمس دیش هاد شو

 یالآ اما مدرو » بولوا عفاو هدلوبف زبح یرلاحر هدن رلکدشا احر ود

 .كردلاق « یدرو قارش "یدروس هسرللا هيد راتسربتک شرط ندن رلکب

 هدکدید « نوساک نامحرت «زبت » هرکوص . یدریو یا « ۱ یزکیرادهش

 نوجیقح یسع ندرلرفاک زکیدریتک بولک نامرت مان طوبانپ لاحرد
 مهل . زرهدا ناعو نوحبقح یسع » یخد رلنآ هدقدنلوا لاژورس

 ؛ داضوون « كلف «راواک « تامرک « قابو « قوله « طنوه  احیس

 دادما هراون وا . لدبا بکس قابو كسب نوا ندنرلهماق رلندعمو هول « هوم
 هل هلا ظا اوه ا یسهعلق ه2 وغلاغ نکربلک هابط رش ت من



 BIE )یک یک KDE BIE BIE )بوک یک ::هوصو مه وصو معصومه عمو صو مو مع و وه وصک

 کردن آ هرمز . كنشفو « هراسوف «كنقتو < باوط نا یودع ندهعاق

 هاما هڪ یسکب یال و ی هبساما بولاق هدنحما ودروا هله

 بودیا شون یلجا ةنايب ید تیک قرقو كبهرق لقینرووزا .یسیرچ
 بولوا حورح هدزع زاع ش زو هله . راد شود هناشوماخ "یداو

 هرانالوا هدناملم . رایدلبا ملست هراحارج كر هل رب و ناسحا شورع رشیالا

 . یدناوا ناسحا یرلهرادنات دعاقت هنسه بونولوا تغر ید

 هلج بونیدیا ءانب یاج یهیباط یعروب یرایدیک ندرس هلرارکسع
 هب هعلق ئ كرءهرب وچ هنیراهعلق یدنک بودا ضقو ذخا یرلیوط ال زی لاب

 ندنآ . یدلیسک یناما كرانالوا روصح هکیدالشاب هغلروا نوط ردقوا

 نامرف هاشاب ىلع ه رطاب ا هن هکمسک ینوص لاثم برد یهدنقدنخ هعلق

 بودبا عج هنشاب یرلراحم شک نرو دار اس

 . .حیتف كنهیاط نمشد . رلیدالشاب هديا بودیا دمج کک یوم ید

 نورد و ؟یدلک هنرانک قدنخ كن رک كروت عیق, و یغیدنلوا

 » ؟ممدیا رب دن ناب ۱ » بولارحص هن راشاب ناح كرلنمشد نالوا هدروس

 «رارزک هدنتل ۲ پوط راقساق هراب زکس ید هرجا قدنخ هکرلبدروک نکرد

 هحکوا هسد «!روسدبا شیورو ههعاق هل راقساقو یرکسع كروت «ددم هرب

 یربحز مد ندهعاق هرزوا رلقدنخ یهدن-هعرا باوج كبهعلق ندنفوخ

 ین هعلق بوقا راناغرو یتفز « رلنارطقو تفن هلا رالعشم ریمدو راسوناف

 شیوروب هلیا راقاق هبهعلق یرارکسع كروت قالبچ کیدا ناغارچ
 هرب یا قدنخ ارز . لکد نک# شیورو هلجوو ه هعلق اما .رانوسما
 مرت هښشرک رانو لاقو هغردق هقدنخ شلاق هدحا وص بلرب بل لاشم

 زالراو هشناب ندندرد یرلپ وغ كراهباط كون ددبع یلاو ندزعدرد
 هراوید یورندنفوخ یوشروق هسم زادنا كفوتنالوا هدنرلکیلد لاغزامو

 بولوا رادخز هتسلا رلنراو نقاب هاب . ربااق هدنق كمما شورو, ؛ زاملقاب

 ! رولوا

 زوب چوا ندنفیدالاق مهریخذ كربقح بولوا دت یحتف كنعلق هدانئاوب
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 ۱ هلک هقوا زونوا ندیوطوب . [ رلرید ردشلوب تربش هلیمان « ینوط زعلاب»
 شعلا « (ناربق) هتناتآ هقوایللا «( ماظ) هتنانآ هقوا قرق ,( زوقنال)هتناتآ

  رلیوط نات آ هک هقوا شعلا هدتلود مزب .رارید ( نامدص ) هنتآ هلک هقوا

 يا ناروط هداما الاح هدنساراوف رسا و هو نامایک قا : ردرلن وش

 نانو لدکسوا 4هعلوو نا هلک ریمد هوا E توط كوت دد ع

 ناتآ شاط زامغیص مدآ نو ردهداوارید ره یس رب ؛ یوط ناخ نابلس

 رلقازبق * رازمتیک هرغس و رازمن هیهبارآ رلنوب راررد ( هقاش ) هراپوط
 ندیلناټع هدضرا یور رلبوط هنوکوب .راروروط هدرلهعلقو راباق هرزوا

 ا 0 او یزاو وا هلو ردقب هدتسهقصا
 قادنوق ۰ پوطزببس « قیریق یزغآ «زعلاب « زامنودط لوچ « رطاق
 یرلزبغآ هتآ ۰ هلآ یرلهلک یلهقوا رمشب یعرکی هلم رلپوط یلدآ ناریق

 . ردنشالق رابجدوراب و شا یرادوراب یلنامع ارب ز . یدناللو یراهملافو

 راوبوا هللا رایوط وب ردلزوک ندنسهلج یرلتوراب كدادفبو رصم اما
 هداروا نمشد قترا « یدالاف ناشنو مان ندهاط یه یو درا یسەعلف

 كمرح یسهنس ۱۰۷: راکرخا . یدرلردبا كنج هدرللافزام هدنمز رز

 « یاب « قوا «ناقلاق جبلق ندهناخ هح هنازغ هل ینوک یلاص یجندب نوا

 یسهلج ناه هدقدناوا نامرف شیورو بولیرو راقارزبءو یرح « كنفوت
 هناا جوا یزاوآ كنا لک بورودلو اهد هنسادص هللا هلأ ندر

 ىلع بودا شورو ندناوق مظءاردص هدرېظ تقو . یدرید شارا

 هما هیباط مان یب بوبهملیسک ندنبیقع كنبرپ یرب یسلح لاصتالا
 هنوکوب هلس هدنحینف یسهعلق طاراو هکرلیدروا حبلق رب هلوا هنمشد بورک

 لید شقلا زوبو هک زو چوا بولواحتف هساطیعب ادخدح .ردشمالوا درن

 ندناما ینربشمش نمشد هج « رلیدتنا كنج هناریلد هلراراحم هکاقح بونل آ

 رلیدت ۲ هقدنخ ىم جفوا هلیلوه ناح ییرایدنک بولسب ینفجهیمهلوم ناما
 قحهلوا صالخ هد یسهع . رلیدلوا قرع بوسمهراو ههعلف یسلمحو

 هدشاواص نشد طقف . رایدرودلوا بوروا هلنوشروق رابزاغ مزب نکی



 تونل واناست کمهکب لووارق هنسهملراتناوج كسار راو را لوف لو

 یناخ سرق مفعاردص اما هرابداوا هدتسارحو ظفح یاران دیک هوا را
 «قالفا ۰ لدرا ؛ندنکیدلک هسدادما لرکسع ردق هنآ و كناخ یارک دمت

 نا رانا داف تولوا ماسو رغم تاغ ندنسمهمهلبا دورو كنىراكب نادغب

 راکرخآ ! یدرتوا موک ۰ موک یک پوک یناورسخ یمهنیک رپ نیس هکدید
 .«ینولغوا اشاپ یک یجاح یلغاط اب « یب ہاشماع  ییاشاب دروق لهصربود
 یدب یرابزاغ شمارح ص نکسم شمروک شيا هچاو یللغوا یلانق یلولوب

 هل كردیا نیبعت رلتکیب زالاق هشاب ناج كس رشب هلوق ره بودیا لوق
 هلبرلهعلقو رهش تنرابور ءطاحشول ؛قارب ۰ ج كنالآ یرکسع كم یییزوتوا
 غروب هدنا رب « هنرهش هسزبسا و < ماد ریطصمآ كکنلفو هنالو هبدنالوه

 . قمقسو قاب بوروا یرلرب هجنراو هننرانک یزکد نالا لصااو ر

 هلب ریقح اما . رادتیک بولپریآ نودروا هبا انئو اعد رلنآ كردیا نامرف
 میراب هلیوب یځد ینحتق یسهملق راوبوا نکل .مدتیا فسأت لبخ همکیدم دیک

IE 

 دیقم هبهرصاحمو كنج هنب بویءهرړدیب همتیخو سومان کمتیک بوقارب
 . مدلوا

 عی تک۹ هرزوا ببر و نودا رسد نسح رزو ییصاح

 هب هعلق » بوردنوک هنفارطا عج كراو وا هلسههام كمر دا تراغ هزاید

 ؛ زوباک نمشداب « راها: كنجاب بولک تسار راندنک هئراغ سیلک دادما

 توتا هملاطم لا کک :نییرومو هلظحولم هرزول رو« دا رخ ا
 هرزوا یار یهملق اورو كاب یب یراید نک بوردنوک رکسع هفرطیه

S6ر لاب ددع شل كس هب هعلق نداوت زوقط نوک لوا تونالشا  

 كلم شد . یدلوا شوفو « شذا راود یور هله . یدلوروا یرلهلک

 پوط ز٤ لاب رب نالبتآ ندهملق یتح ! یدلوا لاطب یراپ وط هیاسط هی
 تحاسص ) هلا طخ يلج هدتسوا ۰ یدشود هرجا ودروا مزب ىسەراب

 .یدما یلیزاب ( یلاب ىلع یلاع هاکرد ناکتخشر رس لمعیام ناخ ناملس رصناا

 هدیراپوط ندنکیدموس ولردر یعلاب هدنرع تدم مدآ و - دارظتسا ]



 ۱ تم اه رم اف ممد ما ما ماهیف مع مفاهیم ما تف NIE ما مان ته فرم قسم اف فر اما ام ض مت

 هل . یدربلس هللا یددع كنم راهک بوطو كنفوت نالبتآ ندنف رط

 رک, كمرح هام . یدربلاق هدنجا قاروط زوط زودنوک هحک نب دحوم
 كملپ رک هسب رتم هنسوف ناصوق هدنفرط قرشكنهعاف هاشاب نالف هدنسم

 دادما هنمشد هرجا راقساف هلیره هرس ندفرطوا ارز . یدللوا نامرف

 :یداوا رومأم هتهج وا ید اشا لع یماشاب هناد ۲ .یدشملیدشبا ییدلک

 ددع نوا پوط زیب لاب ددعشب ۰ رلیدتبا رومعء یرلسیرتم هجیکوا
 ندفرطوا ید ران | .رلیدربو یحهبج هطوارب«یحوط هطوار بوط یهاش
 یراوید كنهعلق كسرلپوط اشاب نالق نکل . رایدالشاب کود یهعاق

e7 نت مد 1 هڪ هدودرا مر هرکس هدیراوید فرط یر هدعب  

 كنەعاق هاشابنالمق هدنررلکدریداس همظعاردص یکیدلبالاله یرلهودو رطاق

 نیدب | هنلوق اشاب نالق هنب هدعب . یدنلوا نامرف یسامروا پوط هنسهنسات

 ك رک هلبرابزاع هلح كنيرېش اسدنغمو هربت ؛كنيرلقاحنس ناخوراص

 ي یر هر سلا نه نهظا ندا ۱هملق مالنا رکسع هد ک ددع
 یرلروط كنهملق ندب د رلهناخدىم هریک ندندناح قرمش۰ كنهعلق بودا

 ۲ ا ر سوق نارق توروف راسرب راکشا هدنلا
 هرتن ره هرزوا لوب كحهدک هنسهعلق ناصوق هنسف فرط كنهملق

 هللا یلاوت یدنکو یرکسع لوکس اشاب ميهاربا هداز یضاق دا

 هحیک اما یدافلوا نامرف كمرک هسیرتم ادخ دح . یدنلوا نیست ه هظفاحم

 بوىمەروط هوویسآ نا دو ندنرض هلک « ندنسیدسرس بوط زودنوک

 ا زا هدزمشاغایص بوزاف) راهدضب هدننجا رم رارداج الا رجا

 «هراب «هراب توالت غاص یسهمیخ انا هنادرپ یک .دلدرکچ باذع كردرک
 ا هراح هن .یدنود هنسرلهفرخ اباب یدنه نعراربداح تولوا هم هعب

 اشاپ دم یحروک هنفرط بغ كنهعلق هرکوص .یدنلوا ریزو نامرف هلو

 تارهنم هللرکسع ىلا شعم هدهدنفرط لامش . یدنلوا نامت هللاا اخ
 ناعنک یداماد ناطلس همطاف هللاا ساوا یدلوا رومأم اشا دم
 یرلکب قاحنس ددع ۱٩۷ هقشاب ندارزو وب . یدنلوا نیمت هلوقوا هداشاب



  4یمهملق راووا ۳۱۱
 بوک  DIE eI KEDE NIE NEDE NEDE DIED NEIERIENSIE NIEیک  NIEیوک )  KK NIE NIEو2 بوک نایک )یک

 یلع کمر ینوک یغرکس نوا فم رع هام « رلیداوا. رادآقق دن ها

 هلیعب اوت  هلبراناکس هدایپ ددع كيب یکیاو هلیرکسع یتابا هنتسوب هلج اشاپ
 هیرایزاغ یلوطانا ندنآ .یدرک هسیرتم هرص یدرآ لوق یاب یحنوصماص
 ارزووب .رلیدنلسیرتم هدنلوق كشواج شاپ هلبراناکس (۱۵۰۰) اشاب فتوي

 ردق لوا لرهدیشبا نمشد یدیدربقاط لهروکو امزاق نکرزک هدسیرتم

 ندلوق شب !دتبا ید ندفرط مزب نامه . ربلس هللا ییاسح هکیدنآ بوط
 كنبراوتسا راوید راویوا هحنلیدبا ترشابم هغملبت | بوط زم لاب ردشیمرکی

 ؛یارسیهدهعلق نورد .یدالتابهنلوا رادهنخر قاقوس «قاقوس یرلفر طه
 .هلروک «روک هعلق نورد هخدلوا مده ندنراءرض پوط راهناخ لاح .رید
 یر كقدنخ هدنل و مظعا رزو .یدراقبح هقوبع هقارطو یدرقاش بوب

 .یدالشاب مظعكنج هداروا بوناپاق نمشد ردقكيب هدهبباط مانیمب هدنزوپ
 راح پراصهدنلا نمشد بولوا ءدر قالا رب هدنجراخ قدنخ هساطوب ارز
 یدلوا نمهرت.وک شاپ ,درفآ درفرب هدمرلسبرتم مز هلقاوا یراکفوت

 .هعاقیرحا ندرلشوراو ناب ارز .یدرلربش راکنفوت ندهد ةفاسم هل وب

 یرلفارطا كراقدنخ لاثم هعلق هقساب هساط یصیوب یرارانک قدنخ كن

 قلنامروا قیص قلقامراب ندرلکءرد نللاق تاق رشا . رش تجاتح
 هدنرلارآ كرلقلقمرا نمشد كس ردق وب بوذبا راوامارش تاق تاق یک

Eراوبد اا رش ا یاد لوا لادجو كنج ردق هوسا  

 نالوا هدفارطا هعاف بودا نامرف هجیک رب مظع ارد ص نامه .یدامهنل |

 بورودلود راربجشز و رلصاقم هلک هرجا راپ وط ینیراقلقمراپ وایمارش
 قافوص « قاقوص یراواس؛ارش هديا شا ندلتف رب هراپ وط مور

 -روا بویشاط یراکهریدو رلیدلوا نیما ندنرارش كرلنوب تازغ بوکوس
 ؛ یدربک هنیراهیاط یی یمیک كنمشد .ریدردنود هنبرازاب جاغا ییود
 نازاغ مولا دعب , یدربک هبهعاق لرهک قدنخ بوس هراقساق یه

 .اص زورو بش بواک نقاب هبهملق هگدتک لرءریدشیکد سیرتم هنوک ندنوک
 هنس اما . رایدلک هن رانک قدنخ كرهک یدیدسدس مان یصی كردبا شاو



Eیمهمانتحابس یلچایلوا  

 DIENER DDI DN DEINE NEDI KEDE NIM DDD مک صک هک

 غاص بورک هسیرتم یرلهطوا یرحیکی ددعرنوا ندلوق ترد هدنفرط برغم
 اغا مهارا دوبانرآ یاب یجرغز هدفرط یرب « اغا یسادختک لوق هدفرط
 طاص یساغا یرحیکب هدنکوا هساط یصب هدنجراخ قدنخ هدنک وایسو مو

 اغا شواح شاب هدنلوص كناغا یشاب یجنوهماص هدنفرط لوص كنا ءاشاب

 تاق تاق ینفصن كنسهعاق راو وا یر زاع یرحیکب هلح ندلوف ددع شو

 یدروتوکو یدریطاب و یدربقاط تازع هلح لا توداشوق هلراسبرتم

 هل بوزاق یرللو ناحیص هلا راتعنص نوک انوک بوريك هننلآ رب ندالوا

 ورم ل ییا تحت دن سق رک ابری
 یبوط ره و رلیدروتک ناسشک رب ناشک یرلپوط زم لاب هراب یتلا قرق

 لر لپوطو كنبرکوروب ناک پوط هداننا وب .رلیدوق هنیرپ یلرب هدراسیرتم
 راویوا یرلعزفو عزجو ناففودایرف كنرلیهاس قارپوط رومأم هنسهیاص
 .رویلک یرکسع كروت هنا هعلق 4یدلس بودیشیا نمشد ندنسهعلق
 رایوط زواحتتم کس ییا هلدهحاصات بورودوق ندهعلق نورد هللهمظعلا

 الاصا بولاق هرجا دور نا راو ردنمس عم یهعلف راو وا یوا

 .یدرلراتا یرلشاط ناوج «راهرابموق ءرابوطلدهرحیس تقو كرها مارا

 54 فرط ترد كراو وا هد ردتممنلع تصرف ردشلووط یا تاع اما

 .یدقا بوروا هشنآ یرلشوراو نیم نرو ناشن ندتنح غاب ددع یا

 : راوبوا ,شمالاق رثا الصا ندنرامع هدارطا هملق هکدلدروک ینآ حاصلایع
 یاح هکر لبدداس زونه نمشد . ردرادیاب هد. نادم راوراو شرد ضا

 راو هابادابا داب هحره نامه هلوا راوللا راد یرار بودنک ندلا یراصانم

 بولامریدجا زوک هرکسع كرهبما مارا الصا راهنولبا بوررتک هبوزاب یرف

 وا هکهبادخ دح . یزالوا یلاخ ندقعآ تاشوم «كقوت رلهرابموق .بوط

 اشاب دم یروک نوک وا .یدلوا دیش مدا ید جنا كدهحاص هحیک
 یرحیکی كنارزو ضسب نوکوا هنب ۰ یدلک هموک ددع شب نوا ندنلوټ

 كولب ددع ینلا هج بوئلوا نامرف یرلهمرک هسیرتم هدندرآ یرلسیرتم

 بوروط هنیراسیرتم هلرلب رحتک, هرزوا نوناق بولوا راوس بسا یرایهابس



 ورک یک یهک )یک رک NEI NIE XIE eM NIE XIE RIE DREDGE نوک DEDE DEDE SDE EDE یک RIE یک RIE نو

 «. یدتک ههنروب قرهلاح ینراورو نوک ینود ناه بودیشیا ینغب دلار
 كردب ماست باغ یدع رضح یو :یدرو همظعاردص ینراربخ تح هدد

 كمارطا مرح نوک وا ادخ تمکح . یدلل وا ناسحا سال تاقرب هنرزوا

 رب یدلک اغا کصخ رب ندنراترضح هاشداپ واتداعس .یدبا ینوک یلاص یجندب
 طخ هللا ماصمص ریشمش رب و ماحفلاوذ رحاخ رهوحمو عنصمر و راز رک نو

 يوس اشو مظعاردص بول وا تأرق هدهاشداب ناود .یدلک ف رش

 یک اتسع هنتلآ هماق هدانئاو .شقلوا راناوارف مالت و رلاعد رخ هرامرکم

 ندهعلق هدنراقدلوا طاسم هنشوراو هعلق پوراو رلتکم رادما ندمالسا

 ناک هللا فیرش طخ زونه یتح .یدابنآ رلپوط زمبب لاب هراپ کیا ناسقط
 زنم مافعاردص نامه :یدرونوک بولآ بوط یسک كنمدا ر كناغا یصاخ 0

 شیاشمروک شبا اسو یرلکب لوق لوص «غاص ءاشاپ وقکب ءاشاپ یلعرکسع

 سست یرلرب كجهریک هسیرتم بوزک هدنسهعیرا بناوج كنهعلق هابایرارا

 لوق «لوق یراقاحوا یهبجو یحوط .یرجیکب هل هدروبنم هام بودیا
 راهجیک«زالوا نکی كمك هسیرتم ؟هراج هناما .یدنلوا نامرف كلرک هسیرتم
 درب یایرا سرتم هد ۽ ك۹ هلا هراح ابا ! لاح ؛یناتهم كم رح هام هسا

 ندقفا هد لاح مات ردرش بولوا بورغ تقو نکیاهدنکراد یار هنوک

 .رایدلواهدامآ هکم رک هنیمز رعق ییابرا سیرتملجویدلوانابامن كردیا باترپ
 ثرد تعاس جوا ایا نا رد نوا كمرح هامادخ تمکح

 رار نالوا ددم ردق هوطخ نوا هکیدلوا رمقلا فسخ هدهقفد جواو هحرد

 لل رب هبنيم وات بولاق ندهمروک یعدا یهدنناب که . یدرولوا دیدیان

 نیملسمتازغ هدانئاوب نامه .یدلوا ناشنرب ندرشنورشحابوک هک یداوا لغم

 کروک ؛ینام زاق ننه هد «.ردتمیاغ تصرف .ددم هرب » یابرا سیرتمو

 نامهءدنک وا راواماریش بیرق هتل هماق هدملظم بش لوا هتسهآ 4 ینفوت
 یدربک هرق رزق هدن رلکلب رب د توزاق رانمر هنسودنک نکا رک هرم

 هللا یجهبج هطوا یمرکیز یرجیکب هطوا قرق هدنفاک ارق هجکو ادخ دم

 لراوبوا نکیا قوب یرایهاک او ربخ الصا كرافک ندهعاق بونیغیص هب یلاعت



 ی هماتتح امت یلج ایلوا ۱ ۳۰۸
RIEهو هوم یو و و جیم وب جد وی  NIEN:IENIE NIEیک کوی و  KIو ضک) ؟قک  KK 

 هح ES یوص تققح ۰ رابدلبا ائودج تازغ هله . ىدا شمالاق

 ا تردق هاو هل هلق هل وشو ىذا جا کیم
 هدرانوا بودا راماعنا و ناسحا نوزفآ نددح هرلربسا تی وصو

 قرق هلجزا ۰ یدردیا راتمدخ قرهلوب اشا هچ راسو نودوا هرکسع
 هکمسک ییوص قدنخ رانوی» بوربتک یراقساق قنرج ندرلجاغا هراکی یللا

 چواو مدقت هيد « ردمزال هکملک بودک هفرط یشراق هرزوآ یرهن هرتینو

 ها اهدو . رایدتا نانو هدامآ بودبا رانایدرت ندنکهرید ماع ردق زوب

 یخد اتا دا رادرتفد هرانو « رایدنرکوا راتطبش قلعتم هنحتف هعاق هنوک

 یدنک امدقم یراتاغاا نانلوا هرلرمسا هلهجوو . یدربو تانصت یفوتسم

 اعر یرادقم كس كرهلک ید رانآ بودشیا یغد راندبا رارف ندنرلهماق
 رایدلبا تمدخ نسح بودا نایمرد نماد قرهلوا هراب هرایو رلیدلوا دبق

 . رلىدالغا لب هغلل و هاب رالاعو دالوا هدک درب و راز, داح هحهقشاب هر و

 ندنشیدلوا لاثم هبت "یداو بونالاق ییوص لاثم ابرد كنار وب هحکوا

 هنسه2 بوروک یو یرلشیدناتفاع كنمشد نالاق روصح هدراصح نورد

 هدن وص قدنخ كره ر دنناهل رادنک ناص یت رادنک ندهعلقهحک وا بواکفوخ

 هنب رلت رضح ام بوتوط ینو رالووارق هحنع یرب بودا كارواش
 ماحیصفرب مدآ و رکم هدقدنلوا لاوس یلاوحاهعلق .یدلوا مالسا «رلیدریتک
 شمداتروق ناحندنکنج نادرکج .شعا یسیشابزو كيهعلق یتحورادخ الا

 لاک هدنسیرب و هتوا كتهعاق لوا» هدقدنلوا لاوس ندمدآ و یلاوحاكنهعاق

 قحا «یدلیرف هدنکنج نلهد رکج کس یعرکب ؛یدا راو رکسع كمقرق

 تورا رو ناح 7۱۳ یدک هب هعاف بوح اق هلا جاعروف مدآ نوا زو

 «زکییهمرک هبهملق یدقروق زکرلزوک هزکیدیب یجیلق كرو زیس» یراناک هب هملق
 یمنواوهسم یسنوا :راورکسعكسیم کی هدهعلق یدمشالاح .یدوف هسد

 هل رانالب مقءدنل درکح .ردق وج یرانامهمو هرخذ «هناخ هبج نکل .رد رکسعراحم

 هلرکسعكسیمرکب یربزو لاوط لراساح .ردقوج تیاعغیرانالغواو تروع

 هارکسع كس یدب زوتوا هدنلآ نلد رکبج نکا هدنددص همرک ه هعلف بولک



 هغولتوا هنوا هلرانمشد یهدهقنالب مان ناروسش هدنرانک یرهم هرتنن برق
 بولوا یعومسم كرلد فضا یراقدالاق یلاخ ندهمرب و هنخر همادخ ندک

 روبن یاشاب بودا نیت یناشاب وقکب هلیرکسع یتلابا یبا مور نآ لوا
 نت هعلطو ردنا رارف هراغاط رافک زو هڪ ندامراو هب هعاق لبذ

 : هدراصح نورد بواک ید اشاب وقکب ۰ راردبا هرصاح یهعلق بوشش

 نورد بورک ههعلف اشاب وفکی هالثاب هم شرفا هسد نامالآ نانالوا
 تمنع یودروا ناه هک رولو ىش یسهلوق۰ مانعو OT لوا هدهعلق

 بولیدیا میل-ت هبیشاب یجیوطو یثاب یهیج هاخهبج هلج ۰ رالشاب کما
 ینکب یرخوا هبهعلق لردبا ریحتزرد هلح ینشد ( ۷۲۷ ) یهدنجا هعلق
 كردنا راقلنامداش هللا هلاخ جو هرخذ هارآ كس .رقارب ظفاحم هیرکسع
 ؛رولوا حتف یخد راوبوا هللاءاشنا ۰ ردکرابم لاف هدکدلک هی ودروا اشاب وةکب

 ها كاخ كمظعاردص اشاب وقکب . رابدلوا نادنخو رورسم تازغ هسد

 عیجبوللوا ناسحا نوکوا ید غوطرب هدنسهباقم یتمدخ هدکدروس زوب

 ریسا هل هدعب . رلیدریو هشرب یر یرتاخذ هليا هاځهجو نئازخ لام

 :راریسا نکرد « مهردنوک هنسهعلق نوغرتسا » اشاپ دما رادرتفد یرلنالوا

 یک یلوا بولاق هدمهعاق ناروش هنب « تا داز | هل یز « رزو لتلود

 یلوب كنها حق یراویوا هزسو )هرو جارخو رشع هنلوف نوغرتسا
 مکه تین هرلنا .رلیدتیالاوس هيد « ؟زسردباحتق ها » هدنراکدید «. لمرتسوک

 .زکسزابهراو ەلەنا ءلکد كم |حتف ی هعافویرس ردراو وصوبهدنل | هعلقوب

 وروق ارګ هج ۰ لهسکزب هنيو زریلیب ییرالوب هلجو كدنازب هل ییوصوب
 بحاص ناه هدنرلکدید « كدبا حتف یهعلق بوروک شيا ندنآ نوسلوا
 هلا هللاب مش یس بورو ناما اوخان هاوخ هرانو هاح ىلع ردص

 اشاپ یلعهلیا رنوبهجیکوا .یدلبامیاست هیاشاپلع هرطاپ هرطاچ كردیا دازآ
 یتا وروکریو هقعاصرب هدابللا فصن ,راید رک وص بواواقالم «قالشو قالبج

 . لیدلوا برطضم بودیا نظ یدلوا نوخرش تازغهلج هکیدنلوا عاتسا
 ناشن ومان ندوص هرطقرب هدراوبوا یارح یدلوا رغ تقو هک مابصلالع



 یسهمانتحانس يلج ايلوآ ۳۰3۹

 : ردو هما تروص . یدّتسا ینهعلق توردنوک همانرب هحاعروف نالاق

 لوصو موتکم ء نیس چاغروف هک نس . یدرلا عبنانم ىلع مالسسلا »
 یناععو نیسهروس زو هب اکر بواک هتلود رد هل رلحاس قم كن هعاق ءدق دل وب

 بوقبح ندهعلق دوخاب ؛ نالوا: یفرصتم هک هملق ناکاک هس قردلوا
 هلهسردبا تفلاخو داسنع . ناسهلاق راذکح ارخ قرهلوا نکاس هدجراخ

 ندهعلق و اما كادوا صالخ ندشاواصوا كرد هلرکبج هدناد کس

 « مردبا ردق كغالوق یهراب یه كنس هلکاقلعت ميج بویمهلوا صالخ

 نادر دکر یدراو هراصحیز هدوا بواب رب و هاغا دم یربشبا همان

 بودوقوا یهسان هدنجنک هبا رب بول | هراصح نورد ییجایا هلیا
 ۰ زکسعد « یدلرف مرعشی من : جافروف هدقدلوا یعومغم مالک لأم

 کیا ندنوک ین | شب « ردراو مرلنابتسرخ را كنج كس یعرکی هدهملق

 ؛ راک بوشش هعدادما یغد مراقو بحاص راساح هلرکسع كس زو

 همسشاب زدن وجا شاب رب لا کیا ۰ کد رد تقم کمرو « ردکلارق هعلقوب

 هرام  ردکمللاما مهسا كاج هروکهن اهد . مروروک هسا هنره نالبزا
 رب هاغا دحم لیربشیا كرالبوس نایذه باوج هبید « ,ردبحمدراب هز زئوق
 ندهعاق هلا نادر لو ےب بود « كدلک شوخ » بور و یو کا

 هرطاپ هرطاج نا وا ناه هدکدربدلس یل( ءى لاوحاهمظعاردص ءرلرپ ریدنا
 لاثم ابرد یهدننورد قدنخ كنسهعلق راویوا بودک نامرف هاشاب لع

 وص رایزاغ قالبج سبچ یلامزاق هج راکیب ناه .رولوا رومامهکمسک ییوص
 یا اب زد هدکدروک اتش ی هدنجراخ هسلف نکرلک هترشابم کمک
 وار الوارده رفا جالس راویرکسع كړو ریفوت هدا وص

 رارف هب هملق هل بوقارب یشوراو یهدنسهروج ترد كراویوا یسیه هیید
 . رایدربتک همظعاردص هد لید بوتوط رایجبهکوص ینسهچ نکراردیا
 . یاجرب ردق هورغ تقوات .رایدارآ یلوب كنهمسک ندننناجرب ینوص هرکوص
 ۱ . رابدامالوب رفم

 تعاس وا هدنلاش بناج كراووا ندهمرک هبسیرتم تازغ هج اهد



 ۳۰ ۱ یسهملق راو وا

 وهم یو یک یو KESE یوم یوم وم یو وم یوم صمیمی میم موم مصور یوم مو یوواصک

 تدش رخآ .یدبا شما دادما همالسا رکسع یفاخرانات ارز ۰ رایدامالآ

 ناطلسو هدنحرات (۱۰۳۵ ) . رلیدتِک هنیدوب بوقارب یراویوا نداتش

 هشقو هلا یر راس یلارق لدرا اشاب یضاص هرف هدنرود عیار داص

 هلرکسع كيب زوب هليا شونطالپ یاب راج هتروا « هلیا نابصروق یاب یسهعلق
 ناک هدادما همالسا رکسع ندنراکدتنا هرصاح نوک شپ یراویوا بواک

 رایدلبا لیوحم هرارف یرارق رانا هحنلک ربخ نداپاپ ا ران اینسرخ هلم

 اشاپ یضتم هرق . رایدتیک بوقارپ یاشاپ یضتم هدنتلآ راوبوا علقو

 هناخ هبج هل هرزوا یسهعلق جاو «ناصوق « هول بوروک یلالمرپ لاحوب
 علف جافروف نآ لوا ناه . ردا رارق هدنیدوب بواک هلیسهناخ دورابو
 الاح « ردنا هساط دیدسدس ددع یتا بوبا انب یدادش یتسهقنالب كراووا

 . یدنلوا هرصاحم هن هدنسهنس ۷6

 هشدا تکم هدنتلآ راووا اشاب دمحا اشاب لضاف هداز وایربوک "الوا
 شمت زوو یرابوطزع لاب هلح ندرلور, وک نالوا هرزوا (هرتین)رمن نآ لوا
 كس زوب یامزاولو تاصهم هناخ هج هل و یرابوط نزبرض ددع
 راواوو هدنرانک تسرهنهرتین رکسع+هلح بورک ندرلرسج هللا انعو خر

 زابدل |[ ه هتروا یتسهعلف راو وا بودا تکم هدنسهعب زا بناوج كنس هعلق

 هسیرتم سمشلا نە رہا یناحوا یرحیکب هدندر ١ اسلک ناریو رب ادتباو
 ردق كس ندهعلق هدانئاوب ناه . رایدالسشاب هفمزاق ییرالوب ناحبص تور

 هرزوا رایرجیکی نایاب لت قره ۲ تربع هدندنسیتوزوب نوغرتسا نمشد
 هرکسع بورک هرید لطعمریو « رایدلیریق هدنسانثا كنج همش رب بوقیچ
 زی لاب چاق رب هریدو ندنفرط ماظعاردص ناه . رابدالشاب هقلوا طاسم

 ة و یدلوا راد هننشا كراك هدنحما پولوا مدهنم یراراود هحنلب روا

 یوط كراوبوا . رایدجاق نیکد هراویوا بوت ۱ ییراپوطو جنلق یفویسلا
 بولاق هدوس 1 هدهعلق نمشد کدو ندنو . یدرو همشش هودروا هسیا

 مرکمروتسدو مافعاردص هدعب . یداملیت 1 پوطو حالس ندفرطرپ + ٍ

 لوذخو روصح هدهعاق نورد لوسر ةنس یلعاشاپ دما لضاف هدازولی ریو :
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 هات تلح رو + نلیدهالفاب زدق هرلزاتسوت كاشف یهدنرانک هرام

 داویوا بودا روبع ندنلیذ یسهعلق هرتین بولواممح ندنرلغاتط ندعمات
 . ندنسورحا قدنخ كنهعلقو . رالوص یارق رومعم هڪ هدنسارح

 یسهعلق ناموق ندرب یسیکیا هرکوصو هنیرهن غاو هدیغاشا بودیا نایرج
 مرکا رادرسو مظعا ریزو ینوک یمتربا ۰ رولوا طولخ هنر انوط هدنبرق

 كنسهعلق راویوا كرءرتسوک مظع یالارب هلا رکسع نهروتوکرپ
 لوا . یدلنا کن تودک هنسهدریارس هدرب لزنم بوط ر هدنلامش .بناح

 . للوق سکره بودیا نامرف رالووارق تاق تاق ههعب را باوج نآ
 كتابا یارحت رب یسهعلق راویوا . رلیدابا تکم هرزوا نوناق هدسلوق

 دنلبرمس ر دننام ردنکعا دس هدرازنح نامر رب زسهلاوح هدنسهتروا

 یراراود هلحو یرلهیاط اهقهق دس ددع یتلا یک وغوق ضایب بولوا
 مظعاردص امطقو الصا .دوروط شلوا نیز هلبا رارکیب یلجاخ كه

 شاب شوماخ بويا پوط هرلنربک هه ابو غاب هیودروا « هتیرلپالآ
 . ىدا هدقمروط

 ےس

 یسەرصاح ڭانسهعلق راووا

 . . یوبناتسا حاف ,ردکعد هعلق یی « راوبوا هجرا - .یسهعلق راوبوا

 ىسەدەد یجنجوا كحاغروف هنس کیدا حف
 N ی هعلقوب نايمان (ودنالوه)

 ید هنفارطا هل غلو ا عفاو هدر ارالدو رادلوضحم هد . ردشعا اش

 الع ر كسب زوی هم بولوا رومعم رایداو وب قره هبرق هرا زوي
 بودبا راسعا ندانب هنودو مر یدادش یهملقوب هبرلتوق كنابارو
 دم ناطلس هدنحشرات )۲۰۰۸ ) هدع .رقارب راوبد هقئالب ینسهماطرب قحا

 یسهعلق نوغرتسا اشا نانس هداز هلاذجو اشاپ میهازبا یرادرس كثلاث ناخ
 نسحا یر منا ادا ندنسهعلق راویواوب کا صالخ ندنلا نمشد

 هلس رب ندنسهماط یتلآ . رلبدکود نوک شمن لماک یراویوا بوروک



 ۷۳ زمکی دتىک هن یس هعلق راووا ندنسا ره نادرکج

 و و موم یوم وم مم یوم موم و موم موج وم موم وجوج و موج موج وومج مجموع

 . راراتاب نویوق یزوب بولوا دنکفورف یکی شاط لقاج ضاس یدسج نمشد
 ندنرلزوموا کیا کس هع هکر اشمروا جسلق هلبوا هنمشد مور نایزاغوب اما

 نابزاغ هلح .شعآب هراب کیا بونلاح همهلتس یسهح .شغا ردق هنکبوک ات
 هدر ارس منع قرهلوا نهد رب تشکنا بوذا رلاعد ربخ هندو تاود

 نیدرب « یناشاپ ىلع رادرس هحوق هنیروضح مد ییدلک هعملم رتچ كرهدا

 یناشاب در مصخ «یناشاب فسوا یاشاب نالہ «یناشاپ ناسح یراص یرزو

 ةعیلط ا درب هنسه بورغاج یناشاب مهارا هدازىضاق مرو

 ربفث ندنفرط اشاب ىلع الوا . یدربو یدلروب بودا رومأم هفلوا رکسع

 . یدشود هلو رکسع كسب زوتوا ریزو یتلا قرهنیلاح رلتلحر

 زو ةف نیش ناووآ ندنسارحم نلد رکح

 رومعم هرجا ر لداو رازنج هرغ باح ندا ع ی > الوا

 مان (هکح) هدنسلباقم فرط قرش كراووا هقس هقاب یاصقو ارق ناداباو

 داراب هفانکاو فارطا بودیا ثکم هليا مالسا رکسع هلح هدیوک رب كویب
 رلپ وط زع لاب ندرب یا هرزوا یربهرتن نآ وا .یدشناوا ناسا رالوقهرق

 كراوباوا لوا كليا اره ندیریوک تازغ بونلوا انب رایریوک كجەک
 هشتآ یشوراو بول آ یرارب هلکو راکش كنشوراو جاضتوف نالوا هدنقرش

 هراب زوجوا هرکسع ادا راوپوا هعلق ,یدراقج هناا ینوتوت كرهر و

 ندزب امدقم هدنرانک قدنخ هداشئاو . یدلوا شا شوماخ توا بوط

 هشزاف هرزوا یهلرکت مارا یرادتم نرو ربخ هنمشد بودا رارف

 نمشد ددم هر ا «رلیدنا هدناحزونه هد یلکنا !ولوروک لر وا

 رکانع هيد ماغس هزعرازداحو )مری و یلوصح كنسهملق راوبوا وب ندملک

 قانوقرپ یه زا بناوج یک یالوصح یرلابا بولوط هارح لاثم ابرد

 را :بوسقیب بوق یرلیوک یهدفارطا هدسب . رشدلیا كاخ هرق ردق هرب



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۰۲
KIER NIE KDE RIE RIE KIER Eوگو )ورک  KDEشک فچ شک  

 تیعر بوباقارب هدنغاریوط نمشد ینسادش كمالسا رکسع هکنوج ۰ ریزو
 هنلوب نیم ند بولوا نابرق هلیا لدو ناح هکیروغوا كنس یرکندمش كدتسا

 دلهسردما هجوت هناحه « قلاق هک و ندیدمش . زبهعب م هزمغدلوا دیش

 سکه و رلیدتبا رلاعد ها هلیوب اتهد « «. هلوا كریکتسد ادخ « مهدیک

 هکمروک رلکرادن انوک كب هج نوجما كمتِک هنسازغ راوبوا هنیرامخ
 . نامآ هیلبا ناسآ هلا بانج نامه , .رلیدتک

 ینوک یلاص یحاجوا كنمرح یسهنس ۱۰۷4 ترسمرپ یارغ یازغوب
 . یدا شلوا

 هدنصقرب هتس هتسکش نکغو رطاخ تسج الصا هدانئاو هدرقح

 نالوا یدنلبرس كرهد یالضف تواب تب طوصانو نوزومان جاقرب یللکش

 . كدلیا ضرع ردبا قلخاتسک هریزو رب هليو
 یلجایلوا حابس ٌهتفک ناد رکیج ةدیصق ۱

 ۰ وامرات ا ا هازع یدراو راکماک رادرس ترضح هادخ تنم

 راثنناجیدنبا په هلیا رادبآ ریشمش نسانطق یلتآ هجا كنەسمن راسراچ
 ' رامشس رادافق هلح یدلوا هدامآ بولوا راوس ناربما هل هیادخ تنم
 «ازغلزوک » هقحترصنوحتفو حشرات ایلوا یدزاب ملق هللا ید ییا

 طقس نمهنالهاحو لمہم رعش رابتیاعریزو لواو رابع بحاصلماکوا

 ,یدتبا ناسحا تارو هقوج پوطرب «شورغ زوب كرها رظن هننروصقو
 ۱ ۽ یاعت هلا ر

 نفعتم كناسنا نوخ نالوا فلت هدنوغرتسا یارح مظعاردص هدعب

 ريف قرهلوا رلنامرف همالسا رکسع هلج بویمهدوطوا ندنسهحاردبو
 . ندنوغرتسا یارح ینوک یحنکیا رئامرپ یازغوب .یدنلاج یرلتلحر
 نادرکیج بودیا روبع ندیوقرسج هرزوا انوط هلبا ظعیال | بودبا چوک
 نادم بولوا راوس هنتآ هنب هفاضلادمم .یدتسا مایخ ثکم هدنسارح
 لماک بودک هاشانو ورس ییراهشال كنمشد نالوا لامر لاماب هدهکرعم

 ررب هنشاب مدآ روا یه هکیدر وک .یدتنا نارود یاب ین یارعوب تعاسشپ
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 نامرف ويد « نوسلوا ناغارح ودروا كد هحایص بولت آ راکشفوت ملباب

 ندنسهرعن مدآ یو ندنسادص كفوتو بوط كدهحاص هحکوا . یدّسا

 هنیمز هزر هزید بوک رادوکرا بولرا اهلولو قلهتروا ندنشپهنشک تا
 هرفشا ودروا تولوا قلنامدابش هتصوب ا. یدرونلوا لاو بولت ود

 نالوا ت رفظ« بس ییح ۰ یدل وب ی۹ رد ڭكجەنىد یدلاق هایت توراب

 لیداةو سوناف هتیرلندرک كراهودو یرلموم لاب هرزوا یرلطواح كرلءود
 یرلموم هرزوا یرارمسس كرلراءاقو رلیدربویلاص راطق « راطق بوصا
 نارود هرجا ودروا قرهقاط راک اح مان جروب كس . الادرا بوقا
 نط دزک یسایرد شتآرب هرجا یرازاب ودروا بوک هدنراکدریدسا ناریسو

 هموک . هموک نابحقوللوق هرق « نابحامشم « ماکع هجرلکسزوب ء یدرول وا

 كنم اقد هد ( ناطلسل ارصنب ء۱) قرهبراجلا كلدهحابصات بواوالوق لوق
 . یدلوا صاخ تىس هڪ ,:دهدرا هاکرخو همخ . رابدلبا رلاقتش بودا

 خاورا , یدنلوا لوات رلا ولح كس نوح رلحور ضا هد رل همخ ضعل :

 بونلوا توالت نآرق.نوحا نادیمش وركب هچ ,یدلوا نامداش هدنادیش

 هسرزوا كنادش بس ةینامداشوب نوتوب نایع هادخ اما . یدروروط

 عم حاصلا ىلع هجا وا رادربخ ندهضق مظعاردص .یدلوا ینا زوز

 نوغرتسا ینسهلج بورودلوب هدنسارحګ ناد رکج یرارونم شعن كنادہش
 هلح بوزاق رفخ مع رب هدنلیذ یسهمن ناخ ناملس كرد رتک هقرط

 قرهلوا ناور یرلناق یرب ندهحک ر زونه ینادیهش ددع ( ۱۰۹۰ )
 بولوا دبقم هسزا_٤ ناماغ نادیهش هزانح یدنفا یئنا یسالنم ودروا

 تواوا رضاح ندهموکر هنيزام نیدحوم تانغ ددع كس زوب هرک ییا

 هدزوا یرارب یر, یک ینیتسسا قلاب یادرش هل قرهناق یزامن كنادهش
 نوعرتسا هلح بوروق رلهمیخ هرزوا رادیهش ویو . رل يدا نفد بوغب
 بولوا روسأم كما نآرق توالت هحک جوا نوک جوا یماملع
 همظع تاریخ هلو هکاقح ء نلیذلآ راماعناو ناسحا ندمظعا ردص

 هجوق : هکرایدد ورور همظعاردص رایزاغ ها ردشمالوا هدازغرب چیه



 | هتشم ناف ناف ناف قشم اف مهم افق اش ماش مقالات اف افق ماش اف فضا ف شما هافتفمافف قشم تافتق 3 تم7

 .ردشمالوا ردق هه یدمش هدرلدح رسوب رک: یازعرب هلو یلصاح

 هڪ ینفصو . ردازغرب بسانتم هلیناش كناشاب دمحا لضاف رماد ريزو ةقبقج

 هدمیظع یازغوب ید ریصقارپ هعاضلا لباق ریقحوب . رایدزاب راخروم
 هجهلیوش ندزمکدلبا تمدخ ناکمالاردق ىلع بول و هبا كارواشمو قلاغا

 یصروصف نالوا هحراذک | کردناوا زا ندافو باح ا . لدتا دونت

 یک قحا هلغمالوا رطاخ ج هدتفشهو تحانس ردقو ارز . راهدیا وفع

 اقح اما دنا تراسج همیقرت انوک و ردقلالع یزعاکا رسو تشذکرم
 یراقدلوا راجود دهن و كنلود ناراکد هچ کنج یمارح نادرکجو

 ردوا ناو هجاسد یعراق همازپنا
 لادحو هلی و ۵ ٠ روحو رو رسم زیکیدسا ۱ رحا هلا یمظعاردص صا

 مولکو هرزوا نمادهش یهدرپ زمکیدتنا كلج رحسلایلع هجیک ینیدلوا ما
 ناغارج هبا نامرف ندنفرط مظعاردص رایزاغ هڪ نروکینکیدنسا رول کوب

 یشراف كنهوط رم هدملظم لىل واهلل همظعلا بودیا نط یدلوا یساغود

 قارنم هنیرلبانط هلراهاکرخو همیخ كزوهچنالوا هدرونسیربو هدنفرط
 هلا راهلعشم یهاصحالو دعبال لیدانقو سوناف «>راکس زو هرزوا رابعراقو

 وک بولوا لاثم نشور زور قلاتروا هکیدلو تشزو بیزر ناغارح هلیوا

 نا ناماس یهدنفرط یمهملق نوغرتساو . یدشبربا یهاشم زراوخ زوزو

 نوا ر هل رل هرت « هلادغاب « نادهم « ناب . كشربا « طانهوم « توةشوش

 کیا نوا بوغس رلنودوا یک رلغاط رایلنوغرتسا هرزوا راهتشپ ددع کتا

 للندب نادند ردق هحا صو . رليدلبا هتسوم ا جوا یراشتآ ندرب

 , ناغارح ینسهعلق نوغرتسا قرهقا تفز . نارطق « ته ۰ سوناف هرزوا

 دوخزب ردهن یلصا كنافارجوب مناج هرب » بور وک مظعاردص ییرلدتا
 ناغارجو هکرلیدد ناعدن هدکدید « ردهن ینامداشو رورسوب دعا نامرف
 لق رت .ردشملوا لوقعم هلاو» مظءار ص . رد شملوا هادنع نم اا

 یخدمزب .رانوسکج رلیدمم كنادک بوت آ راکنفوتو پوط ملباوا .ندنوغرتسا

 . چواو رلپوط نالا ندنمشد هلنمرابوط زعلاب عیمح هرجا مالسا يودروا



 ۷۹۹ کنج نادرکج
 یوم و یوم یوم و و هوم یوم هوم و دوم دوم یوم ووم وم هوم یوم هوم یوم وجوه

 كنجز یخدو رلافیج شوموکو یرالیت انروط هنسرلکپ یالا « هرخاف تملخ
 الج هذ «ینشنلا هرات اسا نوزان تک هلو فه و

 )د کوم ندقد شا کس یتلا شب رال ندا | ۰ شور رقرق

 . تیام هلیدو هلک هکرایدروک هرکوص . یدنلوا هقدص یشورغ یدسا رزوتوا

 شوایس یریزو ندوب هدعب .یدالشاب هغلواناسحا شورغ رشمرکب قو
 كس ترد ید یرابزاف نوعرتساو ندوب ندلوق اشا نیسح یردارب اش

 .یدنلوا مامنا هلئنک یخد هرللا .رلیدروتک زسا

 هدننامرخ ناسحا تمینغو عساو وا هدنروضح كمظءاردص هدانئاوا

 مظعاردص تاذلاو . یدلر و نوتنا یو شوغ یللا هربصقرب ریقح ول

 هلبسانطق راج مکیدربتکو . یدید هلبا اعد مایلوا بوقوص كناج همشاب هلبلا

 ید ندارزو هچ راس . یدتا مامناو ناسحا هرقح ینمالغ را

 هدارض یازغوب . مدناص هبشورغ قرق یا راغ هدیه . مدلآ نا .دحا

 هله ماعناو ناسحا نانلوا لدب ندیهاشداب فرط هنیملسم تانغ هل
 هد . یدلبا لش یلح درجا یناک فرص« هد رد شو ض هسک زوکیا

 رف تر با لاوس ندزارتسا نالا ناپ اها اا یا

 ندنرالکنفوت هخعو نووالسا ؛چافسا «هل .هح هللاو ) هدزُنکیدید زکیدا

 راج كيب نوا « یسبلت آ هجم كيب نوا . كدبا یشک كيب یدب نوا هلج

 نمرادرس جوا , قدلرف نابنسرخ كس ید زونوا نمهلج یسهناطف

 ( نادوق جاغروف ) یرواو ( هژوز) یرکید ( هلوقوق هتنوم ) یربیدراو
 هج یدمش . ردکلم یربدنرهدد كحاغروف یمهعلق راووا . ىدا

 . رایدربو راربخ یفاش هید ( زسرولآ زبت یراویوا هلتهج یفیدلبریق یرکسع
 كعد ,یدنلوب هلک كيب رنوا هدرب چوا بولساص یراهلک نمشد هقبقلایف

 .یديا ناهس رسا هدودروا هدردق كس ییا .یدا هلک دودعم كس زوتوا

 قرض هدنلوک ( هقاپ) و هدنرلرهن ( لوبا ) و ( ماراغ) هدیردق كم یکیا
 شلوا صالخ یردق كيب چوا قحآ ندکس ید زوتوا هسیداوا وحمو
 ۰ ردکع د
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 . كدهرصع تفو ات بورکهرلب و هرالو فوخو ناتسنامرواو هراغاب «هراغاط
 تا هفرطه بونار ۲ نمشد یک رارآ وا هدغاط رکسع شما یللا بوزک
 . رلیدل ۲ هللک ددع ( ۱۷۰۰ ) رایدلاق هدنجما ناق لیزبق اما « رايدر دلاص
 : وولب وطن یبرارکس یلجاخ كنمشد هللا مظع یال آ رب رفظمو روصو

 شیارآ یرلهللک لرد نوکنرس یراقاربابو هریدنالف هرزوا رلهبار | یلماج

 رينزرد یرلریبا كيبردق وب « یراناخهبج و پوط ردقوب بودیا زب
 «قرهلج ییراوروب نایرطوا نونغرا ی ربابط بوک ناشکرب ناشک بودیا
 با یالآ رب یلتبالسصو بیمم تیاغ كرهروس هدکوا یرانادوق ملت
 زعدنفا ادتبا !زامهنلوا فیصوت هلرالید هکردشلراو هنسهدرپارس مظعاردص
 كحاغروف  ریسآ (۵۰۰) < هللک (۱ع۰۰) ندنلوق اشاب مهاربا هداز یضاق

 ندنل و اشاب نالو .یدلک یرلبوط شقنم ددع نوا « یسهبزخ هارا نوا

 (۱۰) ۰ هللک ( ۲۰٥ ) ندنلوق اشاپ فسوب « ربسا ( ٤۰ ) « هللک (۲۰۰)
 ارهس بسا شقب ا (۰۰) ندناوق اپ دم يعروک < وسا
 ندنفرط اشاب یلهلق . یرلنادوق هعاف ددع چوا هللک ( ۱۵۰ ) نداشاب دم

 راسو ربسا (۱۱) هللک (۳۰۰) ندنلوق هداز شواح . . ربسا ( ) ٤۰

 رادرس هسوک مع یابب هلجزا اما . یدلک ناوارف ربسا نانجمه ندارزو
 رسا ددع (۳۰۰۰) و هللک (۲۰۹۰) هلح هلیرابزاغ دحرس هنسوب اشاب ىلع

 «یسهناخربمم نمشد تاق ترد یرانادود هماق ددع یدبو رز دارد

 هل هللا راقارباب یلجاخ نوتلا « پوط الجم ددع یعرکی هبارآ وطنح ییا
 روضح هدنمهمن ناخ ناملس بودا شيارآ هرژوا راقربص یراهللک

 مظعاردص بولوا دات ید فرط ییا كنهدریارس .یدلککح همظعاردص

 یمربق هدن زاف رط لوص وغاص تولوا هدادرارق هدنرزوا هنافصا "یلادنصرب

 هدنلوص . یدبا یلیفیب لاثم هتشپ ناه شورغ هسک زوب شب هرزوا رامیلک
 رللبت شوموک هدهدنروضح « یدبا ییغس رایهاش تماخ یدق مدآ چوا

 رومسررپ هارزو هل ادتبا هدعب . یدروروط نفی « نفس یرللبت انروط
 هرلاولربم راسو هرخاف تملخ رز ردنارز اتمر مراناربمرم هلحو كروک
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 زسرکسع یراوبوا زتس . مدلیرب | ندمهنیزخو هناخهبج ردقوب « ندمرکسع
 هدنرانک قدنخ هلق هدینسکیا ناه « كروا هشیزاق یرانوش نبت « زکیدوق

 . رابدلیا لقن رایلراویوا ینو ۰ راشمریدلوا بوروا هغیزاق
 نوغرتسا نالحاص نکرروتوک همظعاردص یک انغ لام كاغروف هدمب "

 ی زادکتکد الو واب تنسهللک زع لا تردینلدنآ ۰ رج ایسا ینمشد كنسەعاق

 تالآ..قوخوب + یدراراناب بولوا شاخ هدرخ نما كس یا ورک
 كنسارح نلدرکج . یدلوا یتسق كنيملسم برطو قوذ تالآ و حالس

 ضام اتوم هلح بولوا نیز هلبراشع مدا ین یرب كلتعاس شب رادام اراد
 هنیزخ مانع رتاسو رلپوطو هناخبج هل ۰ یدراراناب هنهرب رسو اپراو رولب

 نکردک هرادرس روضح بودبا بیترت یالآ فلکمر الا راهارآ وطنخ و
 نوسروط هلک هلرامدآ هلعدمتعم كراکش هل مشادنرق من» ندمظعاردص

 راسو نیسهدک بوغوق هحقع كنمشد ندا رارف هلکرکسع هلح نس

 ناه هحنلک نامرف هد « ناسهلک هودروا هرکوض هلا یالا هایراراکش ارزو

 یا ماست هباغا دمحا ادختک یمانغ هلج بود کما الا اشاپ میهاربا ربقف

 نامروا ریهله ! جازب چ | رلثا اما . یدلیا تم نع هغمریق نمشد هنب

 نیعءادخ هدکدتبا تحارتسا لس قرهلاص هرباح یرلت ۱ هلح بوریک هنا

 لتسب شمشم هناد نوا ندیدنا نسر هداز یاش نوسلوا یریهط و

 كعا كسب شب . كردبا مار ۱ هلو تعاسر لماک بولک رلنویوق شلدا

 ءزکراراتفر ابص بسا هنب ۰ كدلبا میزوت ییهراسو ی تا كنب شب
 نالبق . كدلک تسار هیاشاپ یلع رکسعرس هلیرکسع هنسوب ادتبا بولوا راوس
 اشاب شواس یرزو ندو < اشا د2 هداز شواح « اشاب فسو « اشاب

 رادرتفد : اشاب ییاعصم رونق « اشا دم بارهس «اشاب نسح یشادنرق
 دم هجوف یروک .اشاپ دم مصخ شاپ نامنک هقعیص « اشاپ ناسح
 ىلع هرطا ءرطاح ءاشاپ نالسر | ناح ءاشاب دمت هدا ز یدیس ءاشاب ادختک

 ناربمریم راسو « اشاپ دروق * اشاپ یللبق اشاپ ىلع ءرق یقانوق « اشاپ
 هن راو هراووا ات اراستعا ندنتقو قلشوق هبرکسع مالسا هلو اعاو
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 هدنکاربو ناشیرب هنسا ر ما لام هفرظ رب یر ره هبوب كركسع مز

 كال یسهناخدورابو هناخ هج ۰ یازخو لام هلح كلارق جاغروف هجنلوا

 لح هلبا هداسو ین | هدیزک ردق كسب یتا | نوعلم رک بولاق هدنبید "یعاط
 ندزکسع+نادیم !شلو اناج بورک «یلهاکنک هدراغاط توام ندمازهما

 بوطروط هلبا یتیعم كيب ی 1 ندغاط ناه هد ردندناج لام هجنلوب یلاخ
 كركسع هدنراکدتا كنه ۲ کنج هلرلنالوا رومأم هنسهظفاح هنیزخ بولک

 نوا هسد «!یدقح نمشد ندغاط «هرب» بوروک یلاحو یرا الاف ادرک

 هوا یزب .رلرالشاب هشاواص مرک امرک هل رال هتف وپ تازغ ودق كس

 هب قرءرییآ ندنناب یراهنیزخ بودیا موجه هرلنوملم یلکفوتو نازوب
 « یدلک زق رکنع ندک هبه را باوح 4 كدر وح هل ز٤ رکسع یتشابرب

 نوزوا ناسلاد بودا موحه ندلوف ید شه را . یدلوا عج

 یمشد لوب و یلصاح قدریدسغاب یک تنل ناراب ینو شروق هلرلکفوت
 ید شوسلا هش ۰ درس کاله ا هتسد «هتسد هاردىا رام راتو همیسارس

 چاغروف كردا تراغ تازغ یکانغو نازخو لام حج بودیا ریز درد

 هن رایجابروج یرجکیهنب یرلهبار | یسهنیزخ نانلوا طبض امدقم كنیم
 نوع ینهداسب نمشد نرل ترابارآ زط وب اما كدا مل
 نیز هرزوا رلقازنم یرلهلک عیج .یدبا شلاق هدارو را بار او هلکمروس

 هدهمروتوک هلیراپوط راځ هاب راهباراو هنیزخ هتروضح مظعاردص كرديا

 قاماجاق هنب هلفلوا نادوبقرب رالکا ندلوب « ریایب شيا چاغروف اما . رایدا

 راوبوا هلیعابتا ردق یللا قرق كرءربک هرانامرواو هراغاط بولوب ییرالوب
 بوحاق ندکر ون وش ."ییاه » ناه ندامروط ندهمان یدنآ ناح هنسهملق

 نالوا قشاع هنکوا لاملایف هد « ! رنک هاسع نيد بولوا دت رمو رلنلک

 روت : هکزکیدمد اکبزس ۱ رادوفح هر : کرد بوریتک قوشعم هلا كروت
 ات وط بویساا یربوک . یدک هلا مدا كس نوا هف رط ىر هغملا یهعلقو

 كلآ یتراشاب یر وک « كيربق كراو کروت نامه ۰ یدشاش لرونو یدشاط

 نایتسرخ كيب زونوا یمرکی بونادل ا ءزس ۰۱ كرانروق یتسهعلق راوبوا
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 4 یکنج نلدرکج

KIRINI (یک )یوک( IERIE SIEM RIE DEDEDE 

 بوقاهفرط یشراق یسایرد مدا ندرسح الاح ءیدلاق زنا یی هد کفن رش

 بورتسوک رکسع هو هدفرط یشراق هلبا هلح نمشد لاکا .مدکمتک
 فورگ ,زاهاکتک رک ۶ رکسع یشراق .یدتسا رارف هدع كردا كلريك هکر عمو

 هلتکس هغدلوووق قوج نمشد اریز « رانوسع وق رکسع هفرط یشراق امدعب
 ناکب ؛یلغوا رز هجندیا نوکوس هفرط یشراق هود رکسع لاتحا ءرب
 ر بولک ره شوب یفرط وب رانابو كسره هح یک یلغوا زادن .یلغرا
 طبض ینشاب ورپوکیرلاغا قاحوا وریکندمش هکردلوا ریدت ناه .رلهریو هنخر
 مازهنارب هدفرط هوا نوسعا هللا .رایسریک یهسمک هفرط ةتوا بودبا

 هرانوسروا یتسهلج . رلنیسهمریک هفرط یرب ندفرطوا یرکسع هسرولوا
 دحا لضاف هداز ولیرپوک مظءاردص ناه «هرلنوبسریق یراناریدلاق لا

 رولوا هوب هجیلوا هلیوش ,نیسیلاحا بیج «هداز یحاح ملاح = . اشاپ
 ناه هدکدید «.كدتا رلهروا شم هناشیدنا تقاعو مالم هلقع هم اما كدید

 هاءاشناءرلتوشا طض یتشاب رسج نامه .مدنفا لب .یلج هدازیحازق

 یرحتکی لاحرد ۰ رب نی رنو رومي رالما کیش .دارط وا
 ناصل هنشاب یر وک هزبتارف یسەطوا هل اغا یدنع یشاب رضع ندنغاحوا

 یدلوا نمک هفرط یشراق هلس مد | هداس رب ندنفرط مظعاردص بونلوا .

 نه .یدناتقلاح راونام رحب بولوا یسایرد مد آ ارح مز هدفرطیرب اما

 ووا ار نیک هک کرس یدو للا ف ا و
 بوریو هوزاب توق راو جاغروف هيد مهدیا كج هدبرعرب هنب بولوا عح
 هوا .بوناوط رارق نار رکسع هکیدروک .یدلبا قلناشف شا یلبخ

 .هریی» بوراقیچ ندنراشاب ین رهقاش ناه . قوب صالخ ندشیلکوب هکرویلک
  EREهلل همظعل | هدن راقدالشاب هدایرف هسد « !یز توط .یسعا قدنغص

 - هربق هربق .رایدلاق لاحمبو باتق ندامربق یمشد هلم مالسا دونج هدناو

 هدینردق كسب چوا .رایدریدنوط زوب یرضود هنفرط غاطاب یلوک هقطب ا
 نادندو رلیدریتب ینشیا هدنکوا غاطوا كرهریتک همظعاردص بودیا دیقرد
 .رلیدووق ردق هنسوق كنسهعاق راونوا یرانالوا صالخ ندغیت



 ناجا ېلجالوا 6
 اداه اھ اھ اھ اد کھ ےن ت ت ا نت د ےھت تھ ہد ن ا ات ھت اھ اھ ا

 یخدندرسح نالوا هرزوا انوط بولاص تآ هرزوا نمشد رکسع مز الوا

 یراراطق هود هدهرا هدهسیدلک بوق نیدهاحم یک یمایرد مدا هفرط یرب
 هداز ضاق نوک یرلهودوب ناما بحاص نايات ناه .یدلوا دد سدس

 ندنآ هدارح رلیزاغ نکیا هدکنج تجاتج هلبا نمشد هنب اشاپ میهارپا
 سقف . رلیدشن هسدادما كىاشاي مهار هرق یرف یرانالاق هداس بوشود

 قرهراقیچ ینیزویوط ریهد هی بولک ناج هنمسج هدرع كناشاپ میهارا
 .ردا كنها کنج هسد «!ردمز ترصل «ردتمینع تعرف «رلبزاغ كام وق»

 ۔همخ «یتش ریه .یدناشو زواه یرکسع كروت هکیدزوک نمشد . ید

 زوب هغمحاق یک مزب یخد وا بوغارب ینرلبوطو هبارآ وعنخ . هاکراب .هاک
 5 دا کتب الار هغوق هغو هلسایرد مدا ندیراهفز ا. ید وط
 هبهتروا هنب یسهداس نمد یراهدام زمغیدقارب مزب هک كدروک هدقدراو هلحم
 زان "1 ناه بوروک ینکیدلک هلرک.ع مرزی نمشد .ردهدنددص قمرق نقلا

 هحدبا رارف هرلغابو هراغاط بور و ناب هرک رب قرهقارب_یزعرانااب ید

 تابح هدراهداس مزب .قدرانروق؛بوشت یک رضخ ترضح هزعرلهداس
 دج بارهس هدندزفرط غاص .رلیدالشاب هغمریق ینمشد هدرلن آ بولوب هژات
 نادند یمشد ردق كس ییا لالا ف بوت هدادما هلرکسع شعر اشاب

 ندا رارف یخو رلیزاغ كسب هڪ . رلیدلبا هحاب هلک بودا ندرکرب ندغبت
 هدایز ا نوآ هدهکرعم یهداضق و اما رلهتک وس یدو کنبشد

 . یدلرف 7 رنادوب هاا بوامهراتروف ناح نمشد

 یرزو نامهرق بودا فوخ ندنتژک كنمشد مظعا زو نکل
 ییطصم روبنق یناشاب دم هداز اشاپ دما یدبس ۰ یناشای دمم هداز شواح

 لا یدک هطوا نوا : ینیراکب هردنکسا ۰ ناصیلا « یرخوا ۰ یاشا
 -وباط ناخ ناملس بوربک ندوربوک هنفرط كنج یر فیئاب یجنوصماص

 هرلسیرتم حالسر, بوریدنوق هرجا یمودروا اشاپ مهاربا هداز یضاق هدر

 مناطلس : هکرلیدید همظعاردص رلنالوا تاود هاوخریخ .یدردروط مدام

 تمدخ هدف رط مزب یر یکیدریک ین رارادمانو رازاب کم هف رط یراق
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 RK )یوک )کوک )یک )یو و RINSE RIIENSIENeIE یو XENSE )26۱۵6۵ یو ا

 هدهن راو راکتمدخ هن هدعاب . مدمهلک همرداح .مدروک یلاحوب .ریقح .رایدیا

 ینسهب بودا كرب یالوق كتا كرها ندم آ مدلک هنرانکهنوط ناه .قیفر
 شاب رضاخح کمک هلا تآ یهنوط مظع و مدهلموکود یک هقلح یخد

 رجنم هی لاوحا مروک .یدلک زونه یرلبالا لوس یخد كنمشد اما .مدلوا

 .كدبا هدلوا عج هدنرانک انوط هيد رولوا
 هنوط نکیا هدکنج هللا نمشد هدورک زب بولیق یراب یراب ادخ تمکح

 هفرط یرب رایکب راکب هڪ . شلوا ماع هلساممتم هلح یرپوک یهدنرزوا

 هضرالوق اشاب یلهلبق ءاشاب نالپاق اشاب فسو .هدمعو راشمک هبرارکسع

 -وبربورطاخ "یلست هج هزب ید رلن | .یداک هير لپس زماح كرو تسار
 ۰: یدرا

 -روط كوزود قوزو هدن راتکهب وام هلو زر -ازعغ هجو راک تشاع

 . ید هدقشالفا هودروا فص فص ید .EE نمشد نکا هدقم

 یحروک البا اغا نع رادرس نک هفرط یرب ندنسودروا مظعاردص امدقم

 قارغنیج «یرالیذ یرارطاق راطق هلج فانالکوو ارزو راس و.كنااب دع

 هبج و بیهم تیاغ « راشمراقبج هراج یراق هلح بودانود هلیرلکاحو

 كرت هغمالتوا هرازنح قرهقاط ینراقارغنجو كاح هدینرلءود ییناغع اقل

 قولخم كس ردق وب نکرلک قرهتآ كفوت ؛بوطو ادو درک مشق ؛راشعا

Eقوه زا كار رم ار ترک ووآ نابود ملا بور  
 تاناویحو ینریغنج الوب هدنرارمع رلتآ یهدتل  كمشد .راردبا شیورو

 هرب یرابراوتس یهدنرارزوا بوسقاش یک مریدلبب نوا یراکدمروک

 كنمشد نروک لاج وب د رارالفاب هکمههبتو هکمزک هدنرارزوا بوکود
 رب دن و یار هن بو هلشرا هناا » بوالاق یرارادتفا کلک یرغود ءنمودروا

 نکدورود هدهرواشم هدا «؟دلرک كا یغاشآ شاب ینرسج كکروتو هلا

 ینآ نکیآ هدامآ هلیرکسع هلح هرزوا تآ هشب ربقف اشاپ مهاربا مزب ناه
 نمشد دم تما هرب » بویوق وغ ودایرف رب هدنجا مالبسا هک كدرروک

 بولک ناح هزات هفرط سه هحینقبح ادص رب هسد «؟زسروروط هن یدلوزو



 یمهمانتحایس یلچایاوا ۱ ۳۹۲ ۱
 KIRD تم اعم اش منا فاش م افت ما ماش منا :< )9۵ )26 )۰۵ 96 )96 )9 )هوشک )ووک یهک )یک )ایه و9 یو

 هراق بوشود هناذم كاخ نحراتتکی هدیزک (۷۷) نارقالا ردا رکد هسملق رب
 حورح تکی (۱۷۰) و دیش یشک (۳۰۰) ندنرلیزاغ دنول راسو یحقوللوق
 یرلیزاغ هلمح اشاب .یدلریک ندغبت نادند ید نمشد (۵۰۰۰) یک ینیدلوا
 |هتسیا دادما ندمظعاردص مناطلس . یدتبا هرواشم كردبا عج هنشاب
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 (مهتسیا دادما ندمظءاردص هدمرولوا هدارح و نب هارعغتسا ) هدنر کد

 هرررب ید ناشد .كلدلک هربرب تانغ هل .یدتیق | راشاب یلناق ندنرازوک هد

 راع .هدنعاص ا هسک «هدهن روا لارف چاغروف .یدلوا لوق ید بولک

 هتپارت بولآ هکوا یتراپوطو اب لرکسسع جنید شلک یکی هدنلوص یسولتآ
 هدران | نکردک هنمشد بولا کت ندزغآ ر رایزاغ . هدلک قابآ قابا بولاح

 . . یذردک هیاوه یراهلک كراپوط بوریو ناب تازغ .رایدتبا شت | ءراروط
 ۱ كس راه بوریک ها كتسرلولت هح زمغلد ریددص امدقم ناروط عاص

 نیغرآ نوغرو بولآ ههتروا یزب ندلوصو غاص نمشد اما .قدیق هنیرمع
 بونلسرتش هدانز اهد كرەروك ینراقدالشاب کنج زمسلکوک یلاکوک كرکسع

 بتونمرک کنج نهشاط هناخرتهم ادتنا نردا مو2ءنهرزوا اورپ و كاب

 بو هلروک راوهقعاص نمشد هجرتس 13 تئاطب هموک وک هدرلاغا .رایدرب وناب

 نالوا اک وط یرکهرو رضلاب بوشود هسرازاب ناج سکه .یدورو

 یدک هر هدرلن و نکر اجاق بوقار ینمررلناکس بیرغ «هداس هنودروا

 مدا زدق زوبجوا ادشاپ . رابدید «زسراحاق هدناق بوقارت ناب یر راتروع

 یالارب رز نمشد .هدناهلسید ریقح یدلاق هد هلل کما هلا

 رایدتیک ق رەغوق یرکسع یرارف هد ردمزب نانو هسلوا توو هن نااب

 . الشاب هکنکود یرانیاب مزب هليا پوط جاقرب یرلنیپ نالاق یربک كنمشد اما
 هدهسیاقدبوق 'یشراق كرهربو ههقرآ هقرا بولوا تافید هلرلنابب نامه .رلید
 رهدایپ نوتبو زب هلبا اشاپ هديا شون ینتبرش تداش مدآ یلبخ هتپ هراچ هن
 هجزمسقع یز یراولتآ هلرکوب كنمشد .كدلک بیرق هنمودروا هجاق هچاق

 .روا كرهسک ینیرلهلک كراريقف حق والوقهراق ها هلرهلک نمودروا ان بوغوق
 رظتنم هن راک كرکسع یهدورک اما . رلیدلوا هدلکش ردا طض یضود



 ۲۳ یدج نادرکج

 RIE SIE )یک نیو )یک NIE DIE )یک )یک یو رک KEDERE نیو یوک جووک

 ناب بول ریق ند رك بوط نمشد هتشلا . .زمدیا 9 وه رب هم شع ند

 ماعلا چووا چووا بودبا بیغرت کنج ینیملسم ةارف ود « رویرو

 یر ه دنا كنج یخد اغا دما ید مرک یسادنبتک یوو راناسحاو

 هدانئاوا . یدردبا راناسحا چووآ چووآ یخدوا هرابزاغ بودبا باترهدنلا

 یرالوف هدزوا قاربعقرب بپشا هداز كب كنرف یغللوغوا اشاب دم کصخ

 شمزقیرلزوک نابرع ییاق ءهلکدذع ترد دگر ناف ردق هن راکسر د

 نۈكو 2 الو قدما نوسلوا نوح اما یلچایلوا » بولک هنناب كریقح

 ارصت هال رصنو ) راحان یحد ریقح . یدقار ی یدید « ردمالبرک

 نمشد چ وا كدروك کب یم . مدراو ورلبا كرەدى| توالت یتا (ار نع

 كن رف ناه . رانع هریک چیلق ندنهرز اما . رارروشوا جیلق شلآ ههروا

 ۰ یدرانررق یبیم بوق هرزوا یسهش هللا تشخ یرانمشد هداز كب

 شيا هچ كرلنآ بوراو هشناب كرایلاشاپ دمحا كلم موحیم مزن ندنآ
 « كم یم ۰ هداز كم كنرف هلبا یراشمقبج بورک کسو یراشمروک

 ق الآ هلک زویترد بودا موج هرزوا یسولتآ نمشد ندرب نمهلج ریقحو

 ناسحا بوراو هنروضح اا مهارا رک مر ناب ندلوفوا نمشدو

 . قدلآ راکلحو

 ارح نکیا جانحم هبهرابنان جا و زسوقوا هجیک نوتب نمرلیزاغ هلج اما
 -رلت| ءقوب وص ءرطقرب هدراز ارو .یدلاق باتو بآ ی ندسش تر

 ندنرلهبهرض بوط . روس هلقمرق هسا نمشد .یدلاق ناوتو بات هدنع

 « لمدا اهد وهرب هنمشد رایزاغ» روبغ یاشاپ ناه .قدلوا زاماراو هنسراناب

 شلوا هدامآ هجک هدراهاکنیک یهدندرا كنسودروا اشا بارپس کارد

 قره آ رابوطو قرهلاح نونغرا « سوقا یرکسع راج هدیزک كس نوا

 .یدلا هبهتروا یز ندفرطیه نمشد و یدالشاب کما رامرات یزب بولک

 وشراف هنمشد (۳۷۰۰۰) ندناب رب «ترارح تدش ندناب رب ۰ قلجا ندنا رب

 یرب یه .لکد نکم یریبمت هکیداوا همیظع ٌهبراحمرب هدنسرآ تکی (۱۰۰۰)



 یمهمانتحایس یلچایلوا طب
 )و2۲ وک )و )یوک NIE یک یک KDE KI KI NIE یو یک وکار وه یک نیک ورک هک نوک صک هصک نوک

 .یدبا یلغاب هرلرکا ندنراقولب وا یعوج لرکسعوب نالسد زوملاه . نمهسآ

 . رابدلوا ماع هلربق هلیربق بوت ود هنوعام شملنوط هبوط هدارګ وب رلهرا

 تقوتیان .یدرولک ادص زکلاب زاک دادما الصا ندنفررطمالسا رکسع هز اما
 نوانالوا نانا هدفرط غاص نکیا رید .یدغوط باتلاع باتف | بولوا یننح

 ندنامروا رلهناکنیح .یدلوروک یرلقدشالقا كب هز كنهداس ردق كسب

  ههروا یزمرلهداسب مزب رکسع و ندا روهظ وروس ورو یک راقبج

 تولوا هداز ندکسنوا نمشد :ودیک زود ىجا نم رل هدا اما .رلیدل |

 ندهعا كج هلا رلولت | دز هحنوشود هبوط نمشد . راو یرلبوط هرابىللا

 هنعرلیزاف هداس نکیا شوب یرلروط شملبتآ كنمشد ددم هرب بولوا غراف
 كنمشد بودا موحه روطاس لاد هرزوا نمشد هداس ةه لهدا دادمار

 بورقهلح یرانمشد نیهتسلا قمالفاص بوط . قدراو ردق هنکوا یراب وط

 بواب هیوطز, نکردیا طبض یتراپوط كنمشد یخد رایزاغ هداسپ مزب
 نکرارق یتهداس بودا ذخا یراپوط هلج ادخدمح . قدشاناص هنمشد
 یراپوط زم لاب ددع چوا هرجا ىدا كنمشد ندنوغرتسا ٌهعلق ناه
 ارز یدسا ناشیرب ید یزب اما .یدلوا ناطلغ یک یسهدکوک ( ود )

 ناه FE ندقدتا زعلاب ددع ید نوغرتسا هعلق . دا شراقامراف

 مزمنم هلواو : یدلک هر رب کس 9 تولساف هنس ودا یسولتا كنمشد

 ندنرالا :كراءهداس مزب نکیا روشدناق هنیرلهداس یراولتآ هک زمکیدتنا
 هنسورجا نمشد ۰ رابدالشاب هککود یزب قرهالفاص بوراتروق راب وط
 اتشاب مهاربا . یدلوا شاخ هدرخ یسهجراکس هحشرک اهد هلک ددع نوا

 مرک یجشدپ هيد (غهدیا اهد وهرب یدلوا قالوب قالآ نمشد رایزاف هر )
 ةمعط ددع كم کیا بوریدلاص هنمشد یک ررک هنویوق دروق چآ

 ؛یکولمرب كریقح «(میهاربا وتج) ینذوم اشاپ ندزب اما .لدلبا باتشنآ ریشمش
 دش شرلاغا هدیزکو رادما ددع شم لصاماو اغا فسو روخآ ریما

 . رایدر وتک هودروا یراحورحموشءن بولوا ورم ید یددعزو هعو

 دادما ندفرطرب چیه یدک ندشیا شيا هکیدروک اشاپ میهاربا هدانئاوب



 ۲۸۹ ت نادرکج

EDENE صمیمی ی یو NININ 

 .هداس و .ردهدهفرالا یلزنم بوط ییا یس ارآ كرانمشد ابرو هل ابلتآ

 .راو یراهناخرتههو یرلبوط هدوربک رکم «نموروب الصا ابوک ید نمشد
 هلن را هارا تآ هنبرلکوا :كنمشد هدا ید یددع قرق كنمراپوط ,شم
 یرب یاو هداس ؛یدلوا قداص حبص مات .رایدروط هرزوا ببترت بواک

 یاشاپ میهارا ناه ۰ رلیدالشاب هکمورو هنیزارب
 یرصبم یادختک هردم

 ندامشیراق هشیر, یر, نمشد ییاو مناطلس «ددم هرب : هک یدید افا دا

 «)هشیراقهنسابب ابو هنسیلتآاب قرهیمردچا زوکهرانوا زب بودا وهرب هرلنوش
 تهحکیو لدکی بوشوروک بوشاللالح هلیراربرب رایزاغ حالسرپهلح هجملیوب
 نالوا هدیرغ بناج هوا رکم .كلدبا هدهمراو هسرزوا نمشد قرلوا

 وا تهحک للقت هدک هم نام هک ات شا راراکب یراهدامب ید ولا

 ر وکیزمشدزاو هسرزوا ےل راودنک مزب لول: 1 ,رلالآ ه هنر وا یر بول

 یلاح و اشاب . یدالاشاب کک بو ورو یک راقبج قوا ندا ید ا

 لیتا و سادا وو ی ا بوامر دلا الصا كرەروك

 اس هرهدا هرزوا ا یانو اعد بول ررةلا ىلع رام حابص هح هح اق

 نداد نورد ی 1 كنازغ . لدتا بوطروط هرزوا هتشارب یصراهد

 ورو هرزوا یون اهم ی یسهلک بوط بور دلو اهر هتسادص ها ها

 نوا كرءرت نوک لثه یالاک نراروشحالس هج یدلا شراقامراق كره

 ربع هلرالید هک رلیدتسا رل هله هلوا هنمشد هلبا راق رب عراق: موعوب رشيدي

 وب زب . هدقازوا یلزنم پوط ییا یسلکفوت نایاب اما قوچ نمشد . زاغلوا " 

 هح و هدقمرق هغوق هغوق بول | هبهتروا یهموک یدب یهدنکرعم نادیم

 یدیرکسع مظعاردص نالوا هدفرط وشراق كه وط ,هلدىا هدکمر و دیش 2

 .رلیدربو اهر ء(ها ها) بودیا یعدراب لید یخد رلنآ بوذا عاما ۳ وه
 بیغرت کنج یتررکسع هلیشدش هسم یهدلا هرزوا تآ هنب لارق جاغروف اما

 یرلقدت آ هلنمرازابهش یزاف ندنرلکدماسب یمنی هلا هسیا رانا ,یدیا هدا

 ینأرج كنهسمیک . یدیا ررتسوک نالاب شیراق کیا بوک ندنراهقرآ راتشخ
 هسا نم هسا ندنآ هکنوچ . هلآ شمن رب بونیا ندنآ هکیدبا قوی



 ین اجال یلجالوا ۸۸
RIENIE NIERIIE SIE NIENSIENIE NIE NIE NSIENSIE NIE NSIENSIERNIENSIENSIENIENSIERIENIERIERIE 

 لاش» ۳ «یدند «؟راروبلک ندبناح هن» اشاب .رلیدد « كدهعرید ندزع رب

 حایص هدنسف رش نا كنسءاقنوغرتسا هدانا و .رلیدد «رونلک ندنناح

 كناشاپ میهاربا رکم «اما ,یدلوا دروک یزوک زوک لمس بولوا نایام یمج

 اضح بواقلوا داععا اعطقو الصا همدا کیا ییدردنوک همظعاردص

 هلیسافآ رب كمظعاردص هدانئاو .راشملبا لمه هنسهنامو للعت كناشاب میهاربا

 رکا :یداوش ام دک نونا یقع كنهدیآ تأرق هک ی دلک یعدروب وی رب

 ووو نادك كلمشد نیسهبحاق ندشاملبزىق هسرونوروک بوک نمشد

 .«مالسااو نیسرک ندند 3 هد نس هللاءاشنا كهسرولوا نادرکور ندندادع

 «مدغوط نود !دابا داب هجره .ردکنادخ سا» اشاپ هاربا هغ وقوا هدینوب

 زوکو یدتک بوبد تآ یرضوط هننماد كنغاط هلال هسد « !مرؤلوا نوکوب

 «رلمذآ قاد بوربغاح هاب یرلندآ نربتک رخ نامه .یدالشابهکمروکیزوک

 ینناحلامش ید رلنا هدکدلبا لاوس هند ؟زکیدروک هدبناح ه یتشد زس

 رکج هرب نکدوروط هدامآ بولوا هجوتم هبناح لوا یندزب . رلیدرتسوک

 قار و ینامروا جافا یک تولوب هرقر ند رغ باح كنسارخ نلد

 ۰ هبناح لوا هس د » یدّسا روه ندماحو نمشد هر » بولوا ناباع یناملط

 هشیریدت شاواصو قدیوق «یرلیا یراهدایبو یرلیجهخرچ بودیا هچوت
 . كدلبا تمه لدن

 هدبعو هاگهحرع رب دم ردق یلزنم پوط ییا نمارآ هلبانمشد اما

 " .یداواروروک اد یزوک زوک العا تولوا ییفاش تقو مانهرکوص .ردهاک
 ین-ارح ناهد رکج < شمالباق ی هاطو عاط نایو دح یب یر نشد

 ۱ ف تاق تاق ریارب یاب تا هلا راتفر زامصاب هحرف توردنود هراز هل ال

 .یرلکدید كرامدا نروتک راج امدقم یراب تیکت هده هلبا شور

 قرفتسمهریمد كوک هلج شملیتبج هنسرارب یرب یک ربخان هراق هدندرلفررط

 یا بارشو یلغاب هليا راربجشز ریمد ندنرالوق كنیرلرپ یرب روا .رنواو
 ؛لوروف «هل :راح .هسع یلکنح هلبحرو یلکنفوت نابلاد یلغا شمجا

 یلوا. و ود هنسا رح نادرکج یرکسع هقشودود «نووالسا

ia? 
4 2 



۷ 

" 

 ۳۸۷ کنج نادرکج
 NIKE DIE وی REDE KEK IE رک وا و DIESER NIE DEINE DENIED دوم و صمدی و وج

 كج هریو مانر یفآ میهروک هسریلک نمشد .نوسلوا رادروخرب مشادنرق
 . یدلکربخ هسد «مریرو یدادغب اک هلبا غوط چوا هلاءاشنا نوستیا ار
 هک شعد . یدک هرک دت زما نعطرب ندیدنفا سد یوا ناق تكناشاب اما
 ندن رامناحی.هعلق قنا ینس مظعاردص نکیا.هدننل | ندو امدقملغوا م

 زسلید هکشاب یدنک هدکدردنوک هغملا لیدو شاب ندرلهعلق مان ابا ءاطاط

 هلبوب بوباملاآ لیدو شاب ندنمشد نوچ» اکس ماظعاردص, .كدلكه نل | نیدوب
 ترفو ردق لوا نمشد مظعا ریزو : هد نس هدکدید «؟نیسربلک شوب شوب
 هلسما كنج هدلم لوا یدیا ضحم یاطخ قمراو هنرزوا کهرزوا

 هدیاثاریا مظع نیشرب هنضرع كعاطلس هسرولوا عقاو مازونا رب انقاع مهل
 -اوم مظعا رب زو همد « مدنک ن داملا لیدو شاب بوقروق ندزسو نمشد هيد

 هدیهاشداب ناود نوک لوا تن مظعا رز و . لدتا راردع نوک وب هدنس4هح

 یزوک كناشاب» بوروم رازوس زمآ هتک هڪ هدنروضحناود تایزا ردوو

 دلی وس هد «!راو قشروق ندشالبرف «راو یلهزات امآ !شروف 9

 كنمشد » هلنکرت نامهرق چاق رب یدمش هنن ؟ كدنونوا بح هل یراهتکن یی

 رل ريخ هہظعاردص هسد «ردهدهک هزم رزوا الاح راو یرفوو یبع ماعا ۱

 دارت کیا و ! نیسرب ریدلس یتیدلوا تنخم و یاقروق كکيدنک .نسرازاب

 نوشد هدنا وصو مهرک د یدما ؟ یدیا ی زمنا كکدردنوک" ینرامدا

 بودا فرص یرودق» راوو بورتک هبوزاب یتوقراو هلبا مات ماها هسریلک
 برجا نرخ جراخ ندن رلتر وغ ربا" یلاشاب دحا كلم شرو نکا

 ءردکانغ كلبا ,ناشوق یحبلق تربغ ندر ییا .نیسهلوا هرزوا تریصب
 رب یدغاک و ناک ندیدنفا سمر اشاب «مالسلاو شام لفافو نازاق مانرب

 كنسدنا نامه .نوسلک نمشد هدنوسرو . هلا بووقوا هدنفلسدبا سوناف
 .وا دولآ بضغ هسد « ؛ ردکی كلوا هسا ندندرد یرلب وتکم نیما نعطوب
 ندک هرللووارق هک امدقم .یدروط هدوسا بولوا راوس هننآ قره
 حابص نمشد هتشيا نامآ مناطاس» بولک رالووارق هلح ید ندلوق ت د
 هکدمروک یبرکشا نمشد هلزمرلزوک یدنک زب « رونواوب هداروب هدنزام



 یمهمانثحابس يلجايلوا ۳۸۹

 دراشمریتک" هلا كاتو دن اب رامالع یا رکم !زمتک همدقرب معآ هدقلآ

 هل نهدنفا شاپ كرهشود هو تا هلبسارغ بولا ینرلدندیاب كتا ناه
 : یرلشاب كولد یحاص قاراب ددع ید قرف ربل د یاشا ناه ؛مدراو هنناب

 هلاءاشنا .مج رکلابیککآ نب زیسریلبب ؛رلیزاغآ قاب :هک یدید بوریغاج هنا
 كما رلهماساو كرکو تماعزو راجت هرزوا زکیرلماعو دوصقم هزکیراررب یه

 هنیروغوا نابم ند !ردنوک ینوکوب نوک ناه . نوساوا جروب همنیوب
 « ! مولوا اب هلوا رفظا مانوص ندوه ر ناه هسرلک نشد .كلوا رضاح

 هبیرابا بورتسوک لد یور هلبا مالک و لح هنوک ررپ هسک ېه هج هلپوب
 تعاس من بودیا ناعت جهخرچ ینرکسع ددعكیب چوا كنغاجنس یلویکین
 ربار, یثاب تآ بودیک یرغوط هنیرلغاط كالو نال یجهک كرافک یرلیا
 نمروک یزوک زوک بوبالوا یفاش تقو زونه اما .رلیدروط پوطروط
 ددعكس ییا یبرلیشاب یوق ددع یللا زو ردم یاثاب هللا لاحوب .یدنا

 یهیاعرلا بجاوو یراهقرفتم ددع كيب کیاو یدلآ هفرط غاص هلیرلعباوت

 راقو بحاص یاشاب هرجا رکسع ییاو راو نیحانح بولا هنفرط لوص

 كيبیییا هلیرکمع راتان ددع زوبشبو یلاکوکو ید بودیک هليا ریدتو یر
 ی و کک هحراصو ناکس ددع قرف بودبا رکسع شب یرلتکم ددع
 رو یدب ه رص یرادرآ ه یدشا هدامآ هرزوا لآ ناانهک هربص کرا

 شیراق رزکس رشیدب و یلاطارب ینمرقو یلکلییغاب یزمریق ددع شم
 بودالقاص ینرالش لاتح هدا هج یرلتکس دووانرا و تاورخ یلکنفوت

 « ناحارمم « نابجرالک و نارکینشاح هلح .رلیدورو هرص یوا كناشاب

 ددع زو چوا .رلدر وط حالسرپ هدنراسل و نا كناشاب نامادخ راتو

 بول وا قرغتسم ههالکو هرز هغل وط و یوالف هتشوحو هج یرلافا جا

 کما توالت فرش حتف بوروط راداسق دل دل مد تا كناشاب

 2 نج هحنما هم برافو بوتل وا ها هب یشاب رھ م یحیلاح .رلیداللشاب

 ندا ربخ هد « روبلک نمشد "ال وا و هدارو . یدلشد « هبفلاح رلدت رح

 اشا » تولک ندمظعاردص افاییع دووانرآ نروتوک همضعارزو یرلمدا

 و صور رج رک و و NEDE KI KEI DIE یک HIE KE یوم ی یون وم جوک



 ۲۳۸۰ کنج نادرکج و
DIA DMD IERIE RIE DIE HIE KEDE DIE DEDEDE DERDEصکز یوک وا  DEDE DIE XIE TIE 

 ناما ربقح هند « ! رال وا شاب راع بودشنا یورک كنابلک مظعا
 نامروا . ردیرالاقح هقاب هنواو ردي راکرت نامهرق رلئو ؟ زسرابت « مناطلس

 یدربطاب هک لاتحا بووو یرلزوک كردک هدقلنارق بودیزآ لوهرجلا
 هفت تاناونح یهدراغاط .هلوا یرکتسع نشد ی او
 . هلوا لوا یرلکدید « لدتیشبا یدروتوک » كرلنوب یدراراحاق بوکروا
 ها ها یادبص ندزب ادسا ها زکنامرف ودیا للعحا هه هفدص ءارخ و
 ! رایوق تماسق هرجا رکسع نالوا هدنفرط یرب هتوا كنانوط هسرابوف

 ۰ مهیوقیلآ هدارو یخد یعدرد < عهردنوک همظعا ردط یحوا رامدا و

 هرزوا قلوارب هدرب مدآ نوا شب ؟ ردا ررهظه ردق هحابص : اهروک

  یدماک یحدایرف ندرلنآ اهد ۰ راو نمرالووارق هدرب كلتعاس شکیبا ۾

 ناه ؟مهریغاج ها ها بودیا دابرف هج «كدمروک یزوب نمشد الاح هدرازب

 هرالووارف نالوا هدیرلیا ندنراپزاغ نوعرتساو لمروط هداما حالسرپ نمولج
 رلاغآ هل ؛فرط ؛فرط هدمکیدد «!راهلوا لفاغ هک هردنوک رامدآ نیما
 هشرابنامهرق ناک بنذم یاشاب ناه هدنراکدد «. ردهرواشم لوقعم هاو»

 هحاص ,قدجاق بوروک ییراقاریاب كنمشد !مناطلس ءاو» هدکدتبا لاؤ

 (:نوسکت راما هراوارف هدیزابا ناه ارات یز تارو 8
 ندراهدآ وب ها اغالع دووانرآ بودبا راناسح اهرامدآ وب لقاعیاشاب هدن رلکدید

 باتکلا یر نالوا یال ناق پوزدنوک هظغاردس هلا لغ یا
 مالعا هد وتکم ر رخ ترفوو تژک كنمشد ید هبیدنفا هداز یماش ۱
 ,یدیوقل ] ینا ءدیترامدآ نام یف ددع نیش یورک زا وا ۹

 یشاکولب یلاب نالوا هدزلووارق هجا ناه : یدهمع یدک نا رب ندآ .

 هناخاط ءیدنوروک یراقار ابو قاحنس «یدرولب یرکسع نشد یلود» 1

 لاحرد هحربتک حبح ربخ هد « یدایدیشیا یمادص كنم رالواط هتسهروت
 هللا مس » ید راکماک یاشاب .شایدالشاب هبادن هد «اهابنو یراشواح یالا

 هدامآ هرژوا رلت | بولوا راود هنیراتفراص بسا باکرالب هسد « ءازغلاتیوت
 هاما مدید ےهدیک بولوا راوب هم | هليا هلت یخد ریصقنرپ ریقحوب .رایدلوا

 اوج
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 "یسهمانتحایس یلجایلوا ۲۸

 WOLD موم صم ی مو جو یو صج ی وصب نوح مو صج یوم یخ وجو صج یوم صمجصب هو

 هسکيه هسد « . كروط كټ ! رک هسلون كاهحیک رب «رایزاغ كامووا »

 . زبهدامروط هدامآ هدلووارق هللوب هدفرط وب زب . یدرتسوک لد یور

ESهرواشم هلرکسع ییدریدکی  

 ماریق ندامروق یرپوک كلر ءرزوا ندهلك یرکسع راتات هرب» بودا
 یزع رهعلق نیدو و نوغرتسا «دارغل» یللوتسا < هدا رسا یرازبزو هلحو

 كس ید زون وا AT راو وا هسد « هديك كقلاق < ء هل وا نون قره[

 و تک یدا هو تولوا ی وط زوموط نمشد

 رک ید ز٤ رالووارق بولک هلا مزب یرلکرت هقاب هتوا جاقرب هدودرا مزب

 بولکح هدقلک اراقوا هنفرط راوبوا روک ذم ندهماب هدراهاکنمک بوراوهتیرا

 وتهدقدلاق برق تعاس ترد ۰ راردک هربهلکو راکش ضمو هغولتوا .هتوا
 کر 2 ق۹ا ه بول شلا هت < 1 / الات یرلقح هاب هن راه رح

 قلواه یاوروک و « او » رابوق هقعاصو ورو ر راو دعر هرجا رلغاط

 هرجا رلغاط هکراروروک بوروط كردنا تأرج لپس هد «؟ راو یلاتحا
 نامهرق ربقف .روبلک یرکسء نمشد یلرکم چاخو ییهقاش هرق نمروتوک رب

 مولهراو < e ه ودرا ناه |هدیک لامروط « روبلکر وواک هر » یرلکرت

 بوشود هلو تا هسد « ! وک تالف مهدوک ؛مولهدیا ريخ هرجسع

 ندن راکدلکءرزوا یرللووارق هجا كناشاپمهارب | هدازیضاقناه نکربلک راحاق

 كناشا مهار بونالعا قاروف صد هدیدید كرهبلر و نامزو ناما هرلنوب

 : کراس . یدالشاب هاوحتسا یرلنوب اشاپ هدنرلکدادبا راضحا هنیروضح

 راکتشرا ۰ ممدیک هغلتوا هنوا . زا ندن راها س نامهرق زب « عناظاس هاو

 ندنجما راغاط یرب ندنبناح راوبوا كاد ردق تعاس چوا هسد الو

 حک قلک ارق دراز ) سا لقاراب هرقو یلهشاش هرق

 اطاسما « رایدربتک هزس بونالعاب یزب راتیکب 3 نکراحاق ه و رم ؟ مدنتلآ

 یاشاپ ,یدبا شلاقتعاس جوا هحابص هدانا وا « . ردوب لاح عوقو ۰ ردکم

 زعرکسع مزب زت ! ددم هرب » هجثدبا عاتسا یشحوم ربخ وب ندک ارتا لو

 ردصو مالسا رکسع ی هدنسوسشراف كنانوط کات ء رانوسکح یتالک هما



LDF E O E O N MS 
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 YA کنج ناک

 RIE رک ورک NIK KEDE NIE KDE NEI NSE NIKI KEDE KEINE KDE DEKE NIE KEE وب یوم یوم یوم صمو< ,

 كرهروشوا راهطلا بوشش هاب رالاصو هتفرف یرانادوف انوط نامه ! هرق

 هراپ « هراپ هدتعاس نآ بویالغاب هرانکررب یتخرد ره بوسک یرادنب
 . یدلوا تمشغ هلانودوا ودروا كرها امش یرلذخ ردوا رکسع را

 زوعالف رارا ددع زو جوا ندن وعرتسا هناشاب مهارا هحا وا یو نرخ 4

 رومأم کمتک هلووارق نمدنفا ءرزوا زو نامرف نانلا امدق۰ بولک راتکب

 . یادلوا

 نادرکح هد و رغ تقو یسهجیک یسهتربا دازابرب كنمرح یسهنس ۷۶

 یررباب كالو كنغاط نال هرزوا یساووا دارم هنفرط راووا كنار

 یلوکن هلج هلع یراکدد كنمرازوغالق نوغرتسا بوراو تعاسرب هنغاب
 هنس«هلرا بناوج یرلیا تعاس من بوراو هلبرکشل اشاب مهاراو یرکسع

 یرلیزا نوغرتسا هليا رلاغآ شا رفس « شمروک شیا لمکمو فلک... +
 زا ددنع شال ید یرابا تاس رر نورا و لا نا ۲

 همیرا بناوج ید رلن| بودا نیست لووارق هجا یراتکس رادمان زارابو

 هرزوا بیر و هنبرانک هوتژ رهنو هنیرازانک یرالوک هقطابو هتنرازپ دیک

 - هدنلیذ یرلراب كالو هدنغاط نغال هلیرکسع یدنک بودا كرت رلووارق

 یراشواع یالآ هنابزاغ لج قرهروتوا ءرزوا هداحس رب بوسا ندنتآ

 نه

 هما كفو .هبعا د عزجو یوهیاه ۰ هشاب ا E هکرلیدتسا

 هش رک ة رشط ندا کسع بولوامدقتسات هدنرب و ل نولو

 اتشع تقو «, راءروط هدامآ خالسس رب هدنلا یرانکزید كننراتآ یک نه
 بولوا فوج ۰ فوح . هموک « هموک سک ره بوللوا ةالص یادا هدقدلوا 1

 فالوب بویالغاب هدنیاپ یتراتآ رابزاف هج ؛ رایدلاط هقوشو قوذ هیراناراب . ۲
 بوقاط كښ وکو دنیا یعزات الم رابادخ ید رنو درام را 8

 هنروضح كناشاب كرەرو ینمش « !شام لفاغ «ءادخ بونالعا کک

 بونلوالوانت رالقن نوک انوکو هب رشایللثمناددابویاح هراهوهق نطنطم .مدلک

 فصنات . یدروسدنا راقازاولد كرهردنوک رل لقن هرلاغاو هرلبشاب كولوب

 بوزک هدنجما رکسعقر# | یزوبوط یتثمد هنبرللا بوقلاقیرلیدنک هدا



YAYیمهمانتحایس یلجابلوا  

IK SIE RIESیک هک یک نیک  DITE EIS BRIE REI KEDE DDE KEDE DEMمک نوک  RIE RIEخام هک  RROا ...  

 هزاحراکوب ناه .كلدلکهربخ اک بوحاقز .شمرشاش ندقل-آ كرت كە

 یرت كس نوا یهدیرب ندهبمع هفرط یرب هلرت «ندهمس یریوک كدا

 «كروا یرایوط هراب8 ندفرط یهو ؟ ءلروق روناط هناب یریوک « كربق

 بودیا ناسحا هرلنوب (جافروف) هدنراکدابوس رلزوس زبمآ تحیصا هڪ هبید
 یللازو نالواهدنفارطا راوب وا رکم .یدزاب راهمان دایرف هنیراساح هسم نامه
 . شعا هدامآ یهظفاحم ددع كسب یللا هتدادما راوئوا ندرهعلق ددع ید
 وا نرز هلتامرف كن زاسناح هسق هقمضات یمظعاردص .دفرط نتراق

 یراریزو كرادساح « ییغوا راوشو ۰ یلغوا ژادن « لغوا نایک ۰ یلغواناکب

 ناتکس 2 راهدرک رس ما شوفلدور < هلوقوف هتنو- قود نالوا هدنماقم
 ولبرپوک اما ۰ رایدما هدوصو هدننلآ نوغرتسا بودبا عج رکسع كيب

 مزو هدس«ءلرا بئاوج م بولوا یربخ ند شرا هرزواتلک كنەداز

 رالووارق هجا « رللووارق لوس و رایجهروتبو رایج «بج تاق تاق هزمرط
 هدقملوا دهج هنماعا كنورپوک بولوا هدامآ حالسرپ سکه بونلوا نیست

 هی رکسعیتایا بلح هفرطمزب بولوامات یرپوکینوک یحندب ادخدمح . یدیا
 روباتط یفیدنوق كناشاپ ميهاربا هداز یضاق مزب بوک اشاپ دم یحروک

 غاص هایرکسع ماش اشا یلهلق هرص یدرا .یدنوق هنک وا سهت ناخ ناملس

 ا را یدرف هنفرط یسسلق ناد رک کود زفر
 هنساووا تورام یرایا ندهلج هلبارکسع ميظعاشاپ یلع رادرس هسوک هلیرکسع

 یرادهنزخ ریزو هاشاب ییطصمهرق هیرکسع یلوطانا هجندقع كنا. یدنوق

 بوک رلاولرب« ددعزوبهج .یدنوق بيرق هزب بوک ندرسج اشاپ فسوب
 هرز وا ترفو مالسا رک اسع هف رط ندز ادخدمح كرد اتکم هدزمرط مزب

 نوغرتساو نيدو بودا نسحایآ : مظعارباد ریزو هرکوصندنآ . یداوا
 هن رلرزوا بورودل وط یرلب نع هنس رل هتف رف هرابیللا ؛قرفكن رانادوف ات وط

 نوک لوا . یدلیا رومأم هنسهظفاح یرپوک یناشاپ ینعصم ناد ق ندهرق
 هعو رللاصو كوتوک كس هغ ندنسهعلق نارموق كنمشد هرزوا انوط

 بوبا غوا ہرسج راتلکوب هکیدلاق لس كلردا نایرجهلبا انوط رلارتام تخرد



 ۸۱ کنج نلدرکج
KDE یک یک( RIE KDE SDE NSDE DIE NIE DIE نیک یک SIDES NIE ND DDL DDIEREIE 

 هدهل رعم ناح 3 كرەدا نظن ناعما هراهر زح نالوا دنا هن وط بودا 3

 هنیراهربزج انوطوب یکز مکیدریدلب هلرلتآ وص هلروطو شوموک هلیاراتات
 ردس نایقزط نوغرسا وشزاف < ۍراو هجان نت هيد ر

 یریوکنیتمو مساورب بوتاج یرلیک زابمولواط هجراپزوتوا هرزوا انوطمظعا

 ناریمربم ددعیدیو اشاپ مهاربا نمدنفا هدندنفرط نادرکیج یرب ۰ شعاب

 قبحا یرب یک شبنوا نوا یسهرآ بوپای یوقرسج هدزوا یک هراپ یمرکی
 شوح هنوط رهن ادخ تمکح . یدراردا تربغو یجب هنماعا كن | وفل

 هنوغرتسا یغاشا بوریق یتسبک هراپ شب كنورپوک «یدشاط بواک هشورخو
 لاا نه :یدشاش ندنسوفروق تورو یلاح وب اغا رامعم : یدشا یر وط

 یتا ندمظعا زدم یتو یدنکبا  یذنالشاب هریمعت بواپ مگر هم رای +لا
 رك نام ۇق هاشاب مهار هداز یضاف صدقا یراثواح ناوید ددع وا یللت

 بويا سابق هنامز راس نیس مشادنرف اشاپ هاربا هک نس » کشمرویب + راید
 روا هحیک وب تویاثار یمدآ ۳ هدهاکرخو همخ هدتعاس نآ وب یدمش

 یهدنبد یغاط نال هدلاش بناح بولا زوغالف رارا (۲۷۲۰۰) ندرلبانو

 ههسبرا بن اوج بولوا هوزوا تربسب هجیکوب هدنرانماد یراریب ( كالو )

 رر یرکسع نالوا هدفرط وثراق زس بوبوق رللوغ رق هاو راوصوپ
 . « نیسهدا هظفاسحم هحشوخ

 نوشلا روا رمش هراثواح بود راک رو تعا ا ا

 نامرف هنرادزد ندنوغرتسا ود ( زرهدک بوةلاق یدمش هلو ) یدر و

 :یدما هډملک رازوغالف هزار نړ وغ رک ریظعاردص

 كناشاپ میهاربا هداز یضاق هدبناج یرب -- یبس كنیکنج نادرکج

 لوا یدیکی كرترب قشاع وا هبا یالغوا راح رب ندنرایسشاب كولب نایکس
 هجاغروف نالوا یک احو نادوق یسملق راووا بولوا راو هنیراتآ نوک

 هتشيا . ردیمدراب هزس یسع زسرروط هن مادوبق هر » هکرارید بوراو
 یریوک ب وکی رب هلرایک یرکسع كرت كنوا نوا قلا یتسهمق راویواوب
 شارف راک :یزاقدبا ېر رک ::شیشاط روص هنوط اما . رایدالشاب هغ



 یسهمانتحاتس یلجایلوا ۲۳/۸۰

KINIK RENE RIED REMI و REDEEM REKIRIN IE 

 هر ویاطو یناخ راتاو اشاب ها را ماظعم رادر هدنرصع ثلاث دم ناطلسو

 كيب قرق + ردبا مظع كنج یآ رب یلاوتلا ىلع بوداپاق ینمشد هرک کیا

 رارف ندروباط نمشد رخا . ردبا كاله هلا بوط تامدص یرافک ردق
 ی هدنرزوا انوط ندنشیدلوا ءدرلیدنک نوغروتسا هدرصع لوا بویمهدىا

 اشا مهارا رادرس هدعا . ردراشجا رارف بوک هوغروتسا ندوروک

 كرهردنوک رکسع هنسهعلق موراموق و هنسهعلق راویوا بودا طض یروباط

 و ودروبانط براس هک اقح :یروباط نلد رکخ وب ردا نوش

 چاق رو ناریمرم ددع ید اا هلا شان مهاربا هداز یخاق سصدنفا

 بناوج كرد اثکم هاب رلهاکرخ و همیخ بورک هنجما روباطوب هللرارکسع اصا
 دوباطوب ارز .رایدروط قرهبوق رالووارفهحکیه نوحما هظفاحم هدیهمیرا

 ناد رکیج ریقف هدفرطوب .ردهدنفرط یسهربزج یمسماقراویوا كنمشدییم
 قوب یش ر همای ندنسهعلق .

 یرادزدناد رکیج ربقح وب هحیک رب س . هلاص یاژر باجملا نمو
 هتحارناوخ هرکوص ندنرلصاخ تیک بولوا رفاسم هدنسهناخ كمفلشادنرق

 هةروق ندازع وب < مایل وا « مدروک یموح ص زع رد هدمهعقاو هدزمغبدنا

 تمینغ هنمشد هدا دم ناطلس رود هلک وب ۱ ها تموادم هدر نامرف

 اک یراهعلق ناد رکخ ویو نوغرزتما هن هدير دجح رود وب .یالوا

 هد ¿زالوا ررض هدنرپش ان ناگ الخد مور کتاب یولوا

 ندتمایاحاص یهعفاووب هلاوضو د دم لا ای بولوا راد ندباوخ ناه

 هدازغوب لعا هلوسرو ها !مابلوا هلوا ريخ» .مدتیالقن هرایتخا رادزد نالوا

 ررض هزپ هدهلو هزس هن نکل . ردناغ ملی اما زسردبا كنج بج رب زس

 همهمیخ حاصلایع بودا ریبعت هلا یخ هسد «. توط كب ینلق . ردقوب

 راج نالوا ناسحا کی سار ییاو یعاونا تمس یا نآ لوا و مدلک
 . بویوق یتاما هللا هرادزد نالوا زءهغاشادنرق یعرالبق راب هو یعراهلوک

 هرلتآ رابه . مدلوا دیقم هلاوحا سست بولاق راکبسو تااص هدمرداح
 راذکو تشک هل دصق راکشو دص تعاس ی رمش یاج سه بوس



۳ 

 ۳۷۹ لاکشا كيسهقنالاب نادرکح
 )92 بوک بک BIE NIE نوک RIE RIE ووک وکار و ۱و9 DK یر DIDENE هک نوک )ورک هوم )یو یو

 . ردک فوود هنزاولا راد ا و اخ یدنمشد .رارراتزوق

 هد رغ ناس كنانوط رهن - . ییمزو لاکشا كش الا ناد کج
 یارحص زود رب هدنک اخ یبهماق راونوا هدنسوشراق كنسهعاف نوغرتسا
 راصح یلراوید هلوط مترو هقنالاپ تیج نیتمو بعص هشوکراج هدرازنج

 نیتم هدنفرط چوا نکل .ردانوط فرط قرشو هرق .ینرط چوا .ردراوتسا

 یرا کو رم هدنحا هکردراو قدنخ تراص همسک ندقارب وط ضارعو

 ید.وق رب فوشجم ههرغ بناح ندنفرط هرق هرزوا قدنخو . ردبا نابرج

 نژرض یهاش هدنسهلق هناخرتهم هرزوا یوق جانآ ناتم تاق یا .راو

 هرزوا یرلهباط: نکر راج هدنسهشوک راج كن هعلق وو راو یراب وط اما

 ددعیللازو یا یرادزد هقشاهدراصح نورد .رددوح وم یراب وط زم لاب

 روا هح ددع ناسکس یرابنا لالع < ی.هناخهبح یرادقم هب فک. «ینارهت

 نوا «یرصتخ عماح یلوتروا هردنش هتحنو ییهرانم هتخحرب و یرلهناخ یوت

 ندنل رم تّوط نکس ردوو یراماحو ناخ اما ۰ راو یناکدلوح وک ددع :

 ناد کج هدنک اخ راووا فرط رتوانوط یفرطرب هدنشاب راغاب هقرالآ

 ردقدنختاق یا هک ردمظضع روناطرب مدآ بكم یعرکب یعرح هدنسارحص

 لاتمایغ .ردقو یراوید الصا ءردمیظع قدنخ شملفم هزوبما یک راغاط

 كم ا شم هنا .ردیعص ندهعلق .رلربد (روباط) هقدنخو شملیزاق

 قجنالروب اطوب .رارید (ینجروباط)هدن رلکدلبا كنجوهدن رلقدناپاق بوریک مدآ
 یرلر هراط همغس ندقارب وط هدنک وا یراو.ردراو یموف ییاهدنف ر طهرق

 قاریوطویرافدنخ رویاطو .ردا ظفحیرلهبباطبودا نان یراونق 4 راو

 یبراقدنخ روباط هدهشوک ره بولوا هشوک هشوکو یرکوب یرک | یرانینسب
 لوا هدهرصاح نبح . راو یرازب هبباط یک رلغاط مظع كجهدبا هظفاحم

 كسر دوو زاعارغوا ینشد ناکهقدنخ بوبوق راپوط زیب لاب هرزوارلهباط
 ندن رلکنحهعاق یرلکنح رولاط هلو ,راویرلفدنخ لاثهایعهاح یخددلراهساط

 هاب رالو ناص بودا كرەروس قار وطهراح هنحتف روباطناه .ردبراص

 هدنسهنس (۱۰۰۸) اما ۰ ردقو جالع هقشاب  ردکمتا موج لوق لوق



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۷۸

 كرەىليا لع هد «؟زسرردنوک ههروتو هتح یزکرکسع نوع» بوروا

 ممه یذ یادختک میهاربا هبلیا رمعم هللا . رایدتبا هیجوت هرخآ یترلرپ
 ۰ مال وا» بور و بولآ مالع هدبزک ددع يا ندرلب زاغ ورک دم هربهح

 اما كدا احر نس یرابزاغ ردق لوا .ردراو كقح هدازع لوا هدكنس

 نوجا نوسلوا لاشوک رب هسراراس قحا .یدنمر دل وا یران | مافءاردص

 رایدتبا ازغیفا رافرح هک اقح مایلوا اما .یدتوقروق بویبد «!دالج هرب »

 وب هدعب . یدریدتلیوس ونرس زا ینراتشذکرس یناکوک كنمرلیزاغ هچ هيد
 بوحک هفرطیئراق هلرهنب هنراک انوط هلزعرامالغ ناداشو رورسم ربقح
 هدنسهراد زعدنفا اشاپمیهاربا هداز یضاق بوصاپ مدق هنک اخراوبوا ادتبا

 [ هضم اف م اف ما می ما ما ماش قم اف اف سما افت اف مصاف اف اف تفت مت
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  بوراو هنیروضح كزیدنقا اشابمهاربا بودیا ثکم هد نمزکیم هازمهمیخ
 8 مدرتسوک هدیراهالغ عيال ماعنا و مدیا ر رهن و ناش تر ی یە ار ةف

 و هلوط هقوج تاق ررب هنیرارزوا كرلمالغوب زيت » مرک بحاص یاشاپ
 « نوسلیرو یرلریکراب كنب ررب و جوایو همزح «قواق یراصو شوطنوق

 کیا لمکم و فلکم بولا یرلناسحا هلج هدنوک لوا بودیا نامرف هیید
 انوط رهن زعدنفا اشاپ مهاربا ندنا ۰. هلرکسشلا ۰ قدلوا یحاص هلوک

 نوغرتسا هلزعاراب جاقرب هدربقحو .رلبدلوا دیقم هفعاب رس هلرایک هزوا
 . دلادتک هتساشام كنسهملق نلد کج یهدنسهلباقم

 ناتب عبا هبیناع ندنرالارق لدرا یسیناپ كلبا س یسهملق ناد رکج
 نوغرتسا ناخ ناماس هدنحشرات 4۵۰ هنس مرح رغ هرکوص .ردلارق رواغ

 ا درب ی دلا ین نوفربما بوط) ق یس
 راوواو نوجا كما طارو طض یفرط یشراق بودا اشنا ماع ریس رب

 یهعلقو نوجا كمريدتا تعاطا ینارق ءراب زو ید نالوا هدنک اخ
 ا نارغ لقوا هک اف دمع ( نلد کی )اتا بودا انا
 نمشد بودک هبهتح نوغرتسا تازغو تارفنهلح ارز .ردشاد ین رلرکیج
 كنيملسه تازغ نمشد نکرولک ندهنج لردا ترافو بهن یرالبا

 ناج بوریک هناد رکیجوب هلبراراکش رایزاغ هلج « راریاک قاراووق هحنیقع



 ٠  2 ۰کرو ۲۷۷
 RIED IE IE )یک NIE NIE NIE NIE NSDENSDE NEDI KDE هک صک هک یک )یک ۱9 یو و یو یو € /

 یشابتآ هلرلیزاغوب بودهلکوب یز رااپرا هزعرلتآ یخد زب .رلیدتبا ریرقت ۱
 هیادخیتکیهاربا یسادختک مظعاردص ییوطسوط بودک هودروا راز 5 ۱

 .مدیا یح دهشا هداروا ید ریقح هدنراکدتا له فارجام هصق بوراو 94

 هدمظعم رادرس روضحیراهلک بوروتوک همظعاردصیرابزاغرب كب ادختک . 7
 لاعاب هل وب یرا هک کت راد هر رو لتلود هشدم» تودنا ناطلع ههر

 ناشر ناف هرزو روصح یرا ربسا كردىا رلاعد رب هد 6 ه وا

 رلبزاغوب مظعاردص بودبا سوب نیمز نادهاسح نازاغ ها .یدر وک

 یدرویبهرکوص.یدهلکید یارب ین راتشذکر س نوتوب بود هوس ین رامااکلاوبا
 و اتهام یزافانم نان وراحو ندا: ها ر سم

 ندنرلجما ناه .یدید «!زکیدتک هبهروتبو هتچ هلینذا كميکزسای» هدنرلکدید
 هک لدژوک بودک هخملا هرخذ و ارا و یمن تا ارزو لتلود ؛ هللاو» یرب و

 رفاک . قدناص یعهعلق ناملسم زر ناو هعلقر هدننا یسهعلق نوعرتسا وب

 یرلنآ بولوا روطاس لاد زب نکرید مهبالشاب هغمربق بولآ یرجما یزب 1
 نسحرلد ریزو هدکدید «, كدلک هکیروضح بولآ مانع لام ردقوبو قدریق

 مع تربع نوجا نوسالوا ناشیرپو هدنک ارپ ندودروا رکسع بودیا ریبدن ۱
 هتحم نادم راناما ی دالح هلنج هد «!یرانوش كنئوط زيت » همد هلوا

 هنکوا هدریارس یواش هنیرلنابرک كرل زاغ ربقف بولک نابرع م لاد
 هجوم ءاشاپ ینطصم یلهلبق ءاشاپیلع رادرس .مهاربا ادختک نامه .دنرکدریتک
 یخد رب » بوشود هغاا كمظعاردص راک نابعاو ارزو هو افا نسح

 «كدیارب رفا هننرلکب یالآ اما «كيهلبا دازا هلب رلغانغ لام یرانوب ؛رلنوسما ۱

 زو چ وا كردىا ورا یسهلح تورا عفاو هدلوف زبح یرلاحر هدن راکدید 1

 یدشا ناسحا هرابزاغ بیرغو ینیددعزو ییا كنراربسا ددع شقلآ

 رو .یدسنا وا لک و هيد همد « كسه و ر زسنامرف یخو ر»

 ددعزوب کیا نکیآ رال'اق هنبراقدرانروق هرک ییا ینراشاب بوک ندراریسا
 هب هتح لکو هدودروا روف , لب دن ود یربک یرک هب ودرا هاب رار مسا

 كنکد زود رمشاکیا هب راکب یال | هلراب زاغ ون هدم .یدتا ادن رالالدبد ءا
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 بولوا تهحکیو لدکیو رلرربو رارف کما سا بولا هجا هعلق هلم
 «؟ رامدآ زسرتسبا هل » بولک هرزوا یراند هعلق یراربلس هکر جاقرب

 مناح هر » بولوا یراکرو اشتم ؛ناخ وراص « ندا هدرلنو . رارید

 ارا هدزعرلتا .كعا «نارا « تروغو هز « زحا «راشادنرق یلدحرس

 یرلندپ هملق .رلرید « لیدی هزیمودروا ندنآ )مدیا اد هزسو مهب كريو
 هوس ده یرلبزاف دحرس یالآ رب زن نلتکم هلا هدرلک مدیرزوا

 .ردبا ۳ هنس زراقروق اما )هرو زک هسرتسلا هنرهو ىج تاو لماتآ

 نر لا نالزا مد اکو مو مد رس یغد رلیزاکو لود هم
 ییرسح همصا بوحآ یسوف كنهملق نمشد ناه هدنر اکدرنهوک یرلش

 ییاندرانوب ءدکدید «زکیریک یرجا هلزکیرلنآ زکهلج زکیلک قرهیوق هنبرب
 .رلدوروطهدنرزوا رنسجهدیرادقم زوب بورک ه ملقب راتآ یرادقم زوب

 یر ا نمد یرلتکی کهدنکوا وقوب ناه .رلرولآ ینسوقهملق هدیسمک
 . هداروب بویاملیریآ ندزعرلتآ ز» یخد رلنوب .رارتسیاقماپاق یو بوبوق
 راسناه .راردا رواتیامن بوشی زآ یراقوب یغاتآ هلمشد هدک دید «زروروط

 .هعاقوب کر لرملس زونه رلنالوا هدورجاهحنشیرک ءرلنالوا هدي رجا هدرانمشد

 لر تا ها یمشدهد ءایمشد :رلبزاندلزوا مرد اش فایمشد
 یر توقبح ههرشط هرق هرق یمشد هداف 3 بورک یک نوعاط

 ینیدت | بوط هرابیدیللا ندهعلق جا هرانوب كنمشد .راربر و شنا هبهعلق

 ددع زوو چوا ۳ زی تعاس میر . لدتشیا ندر زمکیدکود ارا 91

 نمشد یلچاص هدددع شقیزوب بودا ریز دنبرد یریسا شهلا تیکیابا
 ءناق یرالوف ۰ یرالا بوکج یدم كيا بلک كردبا هزین شیارا یی رل هلک

 «رلمدآ هریو بولک هزم ناخوراصو نی | نابزاغ یالا ربنالا یرلرکیح

 ناملیسم . كدسا ىلا ۳ هز هلورو 5 زد ىمىتەد یرآ هد

 قعوق هتل هعلق هللا هلبح یزب نمشد «قدراو هنتلا هعلق بوناص یسهعلق

 یئابو یلککد شوموک وب هتشا .قدیوق یرلنآ زب ادخ دح ,یدهتسیا
 رب وب هرقح ینراماحناربس و تشذکرس هند «! شعا ینادوق هعلق هد یاست



 مو

 و

 o تشک

 IENE رک یک وی صید یک صک نوع وب وک

 .هحیکو  یداباب ندفرط یثراق هدیک یدب ,ندنفرط مظعاردص یک ددع
 .یدنلوا ماتهاو یعس هنماعا لرسج مومعلالع زودنوک

 هففایرسح زعدنفا اشاب مهارا هداز یضاق ادخ تمکح ۔. تشدذگ رس

 یر نوحیساشام نوغرزسا وقد و بوک هلرابک ةف یراق گنانوط
 جا زعرامادخ و زعرلتآ سأر رب نوا ندننیدالوا زمانیعت بولاق هدفرط

 هلزع راقفر راغراب ددع نواو هلغالع ددع شنوجا كما ادسهربخذ بولاق

 و یلفالوب فیطل رب بودیک تعاس شا هنسی رغ بناج كنوغرتسا یارح
 یهد ه را یخد زب بولاص هفالو یلغا یزعرلتآ هلج بولوب الرت یاررآ

 زکتسع ددم ءرب و بودا ادب هرا كو رر لالا ق . قدالشاب کود
 ادرج ددع زو چوا هک كدروکی نا نکرد «( کود هبرآ اهد ندهلهحوب

 -رکودیمتمد زکسراشبن رلیشک هقاب» بولک یرغوط هزب راتیکب یزاغ زابهش
 لام «غاریق نمشد لهراو ؟زکسرولوبهن ندهکود اپرآ «رایدیکیه كةلاق .زس
 یزاغ هرب .ریقح هدنرلکدبد «.ملک هلیغیلق | زوب هیودرا مال ریسا ۰ الآ
 هدنرابد نمشدو .ردجاتحم هکعا «هشآ نعراراکتمدخ .ردجآ زمرلتآ «راتکس
 نرءدک هدق ؟راو نمرازوغالق هد « زرولن لو ه « قور رکا
 یحتمد یه «راو هرب » هدمکیدبد 2 زردک هودروا ر هلدکو د ینمایرا

 هرجا راغاط بوشود هتیوب تآ راتکب زاهش زوب چواوا ناه هید «ارایدک
 ندهمک تعاسمن ناه نکرد )هکود هیرآ لپس هدرلزب :رایدتک بولوا بیاف
 هنيرانک .دودسم یراوق هعلق هکرلروروک « راریراو هنتلآ هعلقرپ رایزافو

 هربب ۰ یرایدیک هعلق هرب .رادزدهری» رارالشاب هفمشغاحیک لاقج بوراو
 ید تا هرب ءار هرب «كما هرب «ناربآ هرم «تروعوهرب .یراود كبحا

 هدیرایمیک .راریشبرغاج یکل اقچ بودا دایرفهنوک ررب یربههید «؟یعرا و
 قانجرب هلک هلسک كعارب ؟یقوب زکناعا هدزکسکوک «یرایدیک دح رس هرب»
 نمشد.شعایمهعلق(اطاط)كانسراساح هسع هعلق وب هس رکم .راربد «؟یقودزکناربآ
 ؛روروطیمک هرانأب هدناد قدنخ یمک هکروروک یعوقوندن رلکبلد لاغزام

 یرانو كرادتلا هلردا ءرواشم ناه .رتسیا تروغو یمکو روروتوا یمک
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 . ردبادرش لمس ییامرک كنوب ۰ رر دتا نارود E هحیلا یرلخرح

 !یزالزوک ندنتفاطل كنساوعو نا با. نوغتما رک تانلک تام
 تلخ .زا_ہقبج هرشط ندوق الصا یرانداق .رولوا قوح هداعاا قوف

 كنوغرتسا یارح .ردرلمدا یحاص تفلا نسح ۰ قولخ « تسود بیرغ

 قار وط هدنسهلق باح كتهعاق ىح .ردرلناتسو كبشمو هحیغل و غاب یصآ

 هما یرهش كشرا هدننامز هر نالوا هناخ دوراب یی

 هنسهمن ناخ ناملسات یجوارب داراغابو .ردقلعاب الاح ؛شعا راو مظع ایم

 هشراو هنسهرد توقشوشان هفرالا یلزن» پو رب ندهعلق حوا رب . ریراو

 « . نوسلوا لالح زلوصح : ردالص هسرکسع ناغع لآ د هکزدراغاب ابارم
 [یراهوم ءردقم نیهع دوس یاد ا نوک نوک :تارغ هج: ودی رکود

 به یرلسابلو بسکو راک « یرلناسلو یور كنر كنقلخ رهش « یساوه
 هدنسا ول تح .ردرومعم یک یجا زوو یعادینسو یرهش اما ۰ ردنک لدو

 . ردراو یوک رومعم هراب یللا زون

 ینوکیحنشب هزمکیدتبا اشاعوربسبایحا هح هعاطتسالاردق ىلع یهملقوب
 نوغرتسا هلیارکسع لاثمایرد مرکم یاشاپ دمحا لضاف هداز ولير وک مظعا ردص
 نادرکیجو هناخدوراب «نلدهسنءنوغرتسا نکرد مایخ رد کم بولکهنل | یسهعلق

 كالفا 4قو تاومسو ضرا هکر لدتا یراقلنامداش بوط ردق لوا ندن راهعلق
 لئاز نددوکربا یدود كهابس دوراب ردق تعاسرب بو هلهوک موک موک

 صالخاسا ضم رو ندملظم دودیمهعاقنوغرتسا هرک وضتعاسرب .یدالوا

 ؛قاراب قاحنسو ج هقش یرلندب نادندو جور هج .یدلوا رهاظبولوا

 ۔روط نار مظعا ر زو نا كوا ناه .یدنوروک شلوا نز هلا رلهردنالف

 میهارا یشاب یجعز هی راب رجسیکب هطوا ىلا ادتبا هنیرانک انوط رم بولام

 یناشایدم مەخ ءاشانالد ءاشاب دم بارهس ءاشابیهارا هداز یضاقو یناغا

 وشراق تور هنک اع راو وا یشراق هلبا راک ندانوطا یوکس .تلادا هلو
 عود دق رطنوغرتنا فو دعا هفعاب ی رتحم قرزوا راک هدف

 نواهدهجرک رپ بودیا ترشابم هغعاب ورپوک هليا رکسع لاثم ارد مظعاردص
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 ۲۷۳ یسهش ال نأ دهم

 جک یوم یوم و و روم E DEM DDE رک و یو یوم DDE DESE NIE DEDE DIE DEINE قم یوم یو صع

 انوطرهن هدیاقرب .ردراود راصح یراقو رظان هانوط یناقرب :ردناق ییا

 تاقربش ردرد رجوا یرافرط هرق رئاس .ردراود شوراو یغاشا هدنرانک

 . ردرلهماطو نرلهشالب « رازاود هلو هلو

 رو یروشآ هرد رب هدنسهلبف كنوغرتسا علق س . یسهقالپ ناد هبت

 هجوق ندیا حتف رارکت ندنمشد ییاراوب . راو هبت هلاوح رب دیعب یلزنم قوا

 هنمسا بودبا انس ًاددح هد (۱۰۱۶ ) هنسو هددحا ناطلس رصع اشاپ دمت

 هلوط هدرب رازه و عساو هرزوا اق لزق رب . ردشءد یسهعلق ( ناد هت )

 .ردعیدآ زویشب یعرج رادامآرتاد .ردهعلق یلوا۔هارشو یلامتاجو متر هقنالب

 زود . نمهرک هبارا ورح ا . راو یسوق جاغا كچوک رب هنفرط نوغرتسا

 ر ۰ ردراط یرلواو قاقوس . ردلیلوح هتحنو یلوتروا هتخح بولوا یوا

 یرا» وط یشح «یسەناخ هح فوج یا رف ددع (۲۰۰) «یرادزد «یعماح

 تباغ یفرطرهو عساویتسوا هدنرزوا ابقرب نیلا یک هطر و هعلقو .ردراو
 هعلق ,راو قدنخ همسک هدنفرطهلق زکلاب ردمورح ندقدنخ هلفلوا نبرد

 هدکدلک نمشد اما . راو یسو وقف رب تابح نآ همسک نداق نیلا هرجا

 اهد كجا رارب هلک اخ هلبا راغل یارو ندنفجهشاتاص هیارو هدکنح كاا
 هدنرانک اول رهن همش! هرات نود ایا ندنبهملف ناد هنوب ,ودقفاوم
 هدلحم ینیدلوا یعاساق ییوص هحلیاو هتشيا . ردراو یغاناق یوص هحیابا رب

 دم الال هحوق هدیهعافو هدنحشراا ۶ و ا راو

 عبر «عساو هدرب رازنچ زود قلا رب هدنرانک انوط رهن . ردشُما اس اشا

 ردعدآ زوم یتا | یرج رادام ار اد .ردهشالارب یوق «متشر هلوط .لکشلا

 قدنخ هدنک وا یسوق هدلاش بناح . ردوو قدلخ هلذلوا مفاو هدر قال

 تاقشومو یراب وط یهاش هدنراهعلق راح قیامت راج .راویسورپ وک همصا و

 ۰ یجموط «یحهسج < ینارفن دد-ع زو يا « یرادزد ءردراو یراکش

 هرجا هلو ر هقشاب هدراصح نورد و یرلتارفن « یرلاغا یاب ی دورا

 راک دورا ندوب هد كلوب .ردهقشا یم هناخ راک هناخ دوراب ؛راویرلهناخ تار

 تل | هل هدكنو .راو یرلناواه شوط ملا رابالودو خرج یک یسهناخ



 ۲ یبهمنتحایس يلچايلا ۷۲
IENEها اس اف اه ماهر اد ما اس اف افتد م افتد اه اف اف اف ات مک ماه خب  

 یعاعو صاخ به یدلبا داش هدنناب راو رلدېش یللب یدآ

 یماقم رلدیهش یدلوا عءاج و هدنلوص یمک و هدنغاص یمیک

 یعاملاب زا هلوا لوق یدلبنالشاب هزاع یدلوا الص

 قاب یا ها لوسقم ادخ یدناوا فقو هیافطصم دم
 مک .ردقوب چافا هدرب هقشاب « راو رلامنم تخرد چاق ر هدنمرح عماج و

 یهجزوا یر : راو یتهسردم يا . ردهدننورد عماح و ید نام عرش

 وهام ترد یمدلح .یمەسردم همکح وب هدیرب «یسهسردم مهار ایجاح

 و یرکید ۰ یەک یدنفا ىلع ی وغسا یر : راو یناش ورد هکت يا

 یراناکدددء (۲۱۰۱) هلح .راو یاج رب اردو یدک مهاربا جاحا

 راو یکشوک هجشولرب هدنادیم كوجوک .دنجما یسشراج . قوب یناتسدب « راو
 ۳ لام دحرس عییج « راردپا دانم بوسفس هداروب یرالام ازغ رایزاف عیج
 كرش و . ردرپ نافرعلا عمم یلوتروا هح رب . رولوا عج هدارو یسازع
 اتارا بجا هد « ردبع نوا یتکلم روت رب ناخ » . ردقو یاخ

 ددهدامآ و هداشک هنرفاسمو جایتحا بارا اونا عی كرهش «ردراشمام ریدباب

 ۲ ۰ رلزج لا یراماعط بواوآ رامدآ ها لس یف دهاحمو یزاغ یالآر

 یهشود هلبا مریدلاقو كاب ید یراقاقوص . رازالوا زسرفاسم هحنک رب هلا

 . ردهزیک ابو كاب فرط یه ربارب هلفلوا رومعمو قیص تیاغ « ردرلهارهش
 هلی رکسع یر مه هدهرصاحم نيح ارز ۰ ردهقشب یرادزد كشوراو و اما

 ددع ترد هدنسهرا هعلق یراقو هلیسوف نیدو . رارولوا هداما کنج

 یرادزدو تارفن هحهقش هدالرانوا هک ردراو رلهماط انس یداد شو مظع

 هلاش تناج هنن ندنا و هحنراو هسرانک انوط ندهعلق رلهباط ون .ردراو
 7 اه ۶ ردساح هرف کا هطاحا یهعاف یرافو ردق هن رانک ات وط

 نیلاب وب . ردلوب کواو یدرآ . راو یراوید هملق متخشر هلوط هقنالپ تاق
 -هلفیلو وص ندارواو هس رانک انوط ند وا یر كس راود هقنالب تاق

 5 ردشعا هطاحا اهد راود هقن الاب تاق رب ینناح هلق كن هلو هحراو هنس

 یدانک الوط زکلاب ردناق شب یرب یضعب ك (نوغرتسا ) ةءاق وب لصاماو



 ۳۷۱ نوغرتسا یان ربع
NEE HIE eI DESE DDE ۱و وک یوم یوم  RIE NEI Eنوک یوک  NIE DIE DEI DIE KEDE DEI DIE DEIزک  وک : 

 یدلباداشک یبهناخراک بوج | یغایاق كنسهجاب روك ذم كماط ادتبا رسد "

 كنيلاعخرج نالوا هرجا هناخ راک بودیادس یلوب ناقآ هانوط كنهحلاو
 کما نارود رلبالود ناه هحنلود وص هرجا یرلکجهناخ كحهرک وص /

 . ردتمالعر ندرشو رشح بوک هک یدیوق یوروک رب هل ةمظعلا بویالشاب

 هننر,یرب ۰ راخرچ هلج بودپا نارود هلوص یس و هغاص راخرچ ضع
 لاشروق » اباب هجوق یحامرکد ناه هغالشا هنارود یک تعاس هل هارءهرک

 بوروب هلبا توق ییهلول یک یس4لوا همشجریمد ر هد « ! رلاغوا هلاقروق
 هال حوا وجو هدنداتلاق یادرک میا ندننژررب مس یک ی

 . یدلهجوب یسهران هیناماس چوا بوقیچ هرشط ندنکیلد هجاب یرغود
 حزف سوق هجر هجوا تیاهن ان هکیدقح هلوا كره هلروک ۰ قرهالژرغ

 ردق تعاس مراب .یداوکود هانوط رهن بودا ناورداش یعاشا شاب راو

 تیاغ هداباب یجنمرکد ردنابع همادخ اما . قدلوا ناربحو هتسب مد هدنساشام -
 هداز لیرپوک مفعاردص یتح .قدلوا فرمشمهلساعد ريخ ادخ دم ردزابهش

 نوتلا یللا همرتح رب یحتمرکد كرديا ریس یرلاروب ید اشاپ دما لضاف

 . یدلیا نامرف قرت ها نواو ناسحا
 بولوا مات هدنسوف یمرکد خرج وب ید یسوبق چوا كشوراووب

 نسهگاب  ردراو روا یناقوفو ییاتحم ددع ( ۲۹۰۰ ) تاق تاق هلح هدنجا

 هدقافوص هرشط ی رلتیم كراهناخ ضو ین . ردراوا فک  رسلوح
 كشوراو وب هدهرصاح نج ابا .راو یرلهناخ راط تاف ؛ راودبا لس

 یالآ ۰ مهاربا یحاح : ردهلحم ىلا نو٠ رولوا ظوفمو نوصم یرلوا

 ناد همت « هلکسا ۰ شوراو هرتشط ۰ یسهعلق ندوب <« شنا ی ی

 .رونلق یزاع هعمح اکا ؛ ردارح ترد . ردرلنالوا زغولعم ی رلهلحم

 یلوتروا نوشروق : یمماج هاربا یحاح یل هجروا .ردیدجسم هلحم هدیسکیا
 ونو دمآ رس یلهرانم رکر اک «یلهربثک تعامح .یلفاقواو یلناواط شقنم همطاح

 ردکلام هیهریثک تعاج بولوا مدق یانب :یماج همکح .ردانعر عماج رب انب
 : ردررح رات وش هرزوا یمایلع هبنع كنسوف هلق



 یسهمانتحاس یلج ایلوا ۳۷۰

 9و ) 9ک رو رک وکیوم ) صور وی یوم صک) یوم یو یوم وم NIE یوم یو میم صمد صمد یوم وم اوج

 ET هارآ بوک ندنحاغا هشيم رب یلاع ندنراب لود خرج وب اما . رورود

 لا تا ر روک نوک مدنرانک یلرکت رادام ازاد : ندیالود و یک"
 ۱ ها رم یک الرد اشا بالود وب امآ داو یر رخ ودع
 و دا نم روا فالوروب هدنللا هجا نرک قلتدنآ رک, ذم
 . هله یرالحو یراخرح كرلبالود جافا یهدنحا انوط یعاشا . ردلبم رمد

 یتانیلاق یموزاب مدآ راخ رجهجم .ردرالیمو راخرج ندریمد ینانیلاق ییبمدآ

 خرح وب دادح داتسا . ردراخرح منصم یرکوب یرک | یک ینادرک هود ۱

 كراخ رج ریمدوب .لکدنکم یریوصت هکش ما فرص تعنص هلبوا هرلنومتربع
 وب « ردراو رهللوک رمد رودم هناد یللا قرق ییسهللوک بوط هدنرارانک

 هدخرجوب هدکدر وج هليا روز وص یرلبالود نوک انوک هلرلخرحو تالا
 رلکنوک رمد هلا روز وص انوط بوروا هرزوا انوط راهللوک: رودم

 ر یرب ماودلا ىلع را هلل وک وب هک دیبا نارود راخرحو ررودلود هنجما

  هنزخ كن همشح ی.دهعاق | یراقوبات هلهجو وب یوص انوط .ردا سقم

 ورو یک كنفوت تاقشوم رمد یراکنوکوص هلم «رولوکود بوراو هنس

 ِ ا زلکتوک نیمد هڪ یراقوب كد ۶ و نیا و زد ران

 چواویدق هرانم چوا راقج یک ناورداش یراقوب كيد یرالویوص ریمد وب

 هعلق ما روک ذم . ردریسلا بجاو یسهمشچ وص یراقوب شاب جالوق زوب

 رب هدنجا هناخ راک نالوا یراخرحو یرانمرکدوص هدنسیغاش | ات كنسااق

 یعرکی كردنا نایرج بویه روک یب وص هجیلیا رب یک رس تفه ردژا نداباق

 هنتمدخ كراخرچوب هرجا هناخراک وب .رولوا نازیر هبانوطرن یغاشآ عارذ
 چاق رب هاباب یحنمرکد و ندکدتا یاشا وب . ردو وبا مدآ ر زکلا

 هدیرلتانکسو تاکرح كرلبالودو خرحوب هلا فعل . مرب » تورز ها

 . هنسهقعاصویل وروک راودعر كرلخ رجوب «رالغوا » هدزمکیدید « مهدیااشام

 تراسح هغه هدهنکیدا بات رب هسزوب لوک یناورداش زسضهروتک تقاط

 یداب ۰ زا مدا ین ےدنو ماع حابس زب ! ااب مئاج نب ۰ یدید « زسنمهدیا
 «!هقرالآ لمس كباقروق رالغوا «یدما » هدکیدید «لهلوا شمروک هدینوب



 ۲۹۹ نوغرتسا یا مع
 TIEN NIE NIE NIE NIE SIE IED HEI RIE NIE )یوک و9 NIE NIE REE ووک نوه وکیوم )یو

 « راو نادبم رب كوجوک هرجا قحشوراو وب . ردنک اس ارقف هکراو اهد

 تالصلعا هلح ندنرلقولصوم « راو یفاش ضوح تابحبآ ر هدنادیم وا
 . راو راناکد.دذع نوا دادب و ء راردبا نادزب تداتع بولا تسدا
 راو شوک هجنولر زده و ید هدندد یو كشوراو لک

 ندرلدح رس ی ندسدو . راردیا مارآ ده دکشرک ون راهدنورو هدا هم

 هرشطوب .ردهارهاش كلشيا تباغ ؛رریک هشوراو یرحما ندوقوب ها راناک

 ناب تاقرب یسوبق هلک-ا . ریلیچآ هونج ید یسوبق رب كشوراو هلوچوک
 ندو و ءردوف ثالشبا ندنک هلکسا ءدنرانک ان وط 7 8 ناتم ندکررد

 هارو داری اک
 قرخوب بودا نابرج انوط رن ندا .ردقاط اما « راو اهد قدنخ رب

 اوط فرط یشراق كرسجوب ۰ راو نبتم رج رب یتم هلیا راشزاق ءرزوا

 زاص ردق یعرکب ۰ نزخم چ اقرب کچ هر رخ و .ردیک هریزج رب هدنحا

 هلم بوااوا یشرب هقشاب ندرلترامع وب هدهرزح و ردراو روا یلوتروا

 . ردرلناتسو كبشمو هاو غا

 یءاج مهار ا یحاح یل ګزوا یخد یسوقرب كشوراو ویو یعاشاوب

 هبنررک تآ ندارو . رلیح هبا وط هب رع بناح هک ردو لوح وک ج دنتل ۲

 هدنزوبما كنوقوب « ردقوب یرلواشوراو هرشط ندویقوب .نمءهرک هبارآ
 هردراو یسهناخ راک كنالود وص ندک هلرکریمزو خرج هب «ملف چا یرافو

 یسرغباح كشوراو كوبوب یعاشا .  نوغرتسا ءامخ رج ام تربع

 هر دنبش یتسوا .ردراو ام ُهناخ راک رب هدنزوب ج | كنوق كوجوک یهدشام

 اما .نوجا قلوا هداشک هلهدواشملساب ندهتخت هق .راویمهف یلوتروا هت
 تمدخ ضرع هکاقح هدهحایوب نوتفوذ دانسا . راو ییلد هحاب رب هدهبق هت

 رونمرب جا هناخراکوب بوروا یمایض كياتلاع باتف | ندهجاب وب . شما

 ضوح تاب بآ ی هک نداوط چ یغاشآ یا مه ا رام
 EAT هله « راو رلبالود رودم نوک انوک هرجا ضوحو» .راو یرودم

 ردهدنجاانوط هل بولوا ندنراجاغآ هطنصو طولبو هشيم نلاف خرج هليا



 یمهمانتحایس یلچایلوا - ۲۹۸
 ۳ IN ۱ سه

 الوط . ردقوب ی.4هتبلاخ ضرا شر راق ر بولوا ننمو رومعم شوراو

 کحتس و نبتم تیاغاما .ردراوتسا طثاخ قاطارب یراود یهدنرانک

 یءاح میهارا یحاح یه زوا یلوط دراودو . ردراود یلدس یئاو

 هدف رط هلق بوورو هیراود یرانک .اوط و ندند نورو یهدشاب

 داد .E ردع دآ رو ین | یا یلوط ه راو هنسهجیایا قدنخ ات

 هل-جو یرابوط زم لا دعوا کم هاش ره: دا یرلهماط

 .ردرل» وط رطات هنس هعلق ی دو دیو بقا ان وط هدف رط یشداقو ه ات وط

 مدآ زوی یا لماک هدند راوید هدنسهرشط یراسک انوط كراوید و

 يارس یرل زاق هلم هکردراو یراوید هغنل تاق نیلا وایمارشرب هدلوط

 نوشرآ روا یرب ره کرد راهزاق طومالابو هشيم شملفاق هنا ان وط

 ریس هنیراویدءاف وابءارشوب .ردرلاهتنم نوتس نیلاق ردق یسهدوک مدآ و یلاع
 وامارش و تارغ هسلک نمشد راك ندنرزوا انوط هدیرح ناخ .ردشلوا

 كنبرلهناخ شوراو هابرانک انوطوب .راردبا لادجو كنج بورك هندرآ كرا
 هدرارم ,ردفو هر لضتم هثنرارید هملق الصا راو هار شر هدشارآ
 یراود هعلقهتب ندنسهماق هحبایا ,ردراویراهرخ هناخووارق كراناهدید

 و ردعدا زون تر ود هام ردراوبد شاطو ناتم هشراوهنسوف نیدو هرز وا

 الوا : ردوق چوا .ردعدا ك هلح یعرح كراصح یغاشآ هرزوا باسح

 ثكنسوف نيدو ردروبف نیتمو دیدح تاق ییا یسوق ندوب رظا هیهلبق
 یک یسااود یمهعاق هژیق راو یجهلوب راصح یخد تاقرب هدنکوا

 ی هدنزوب 7 كراوید و . راو راود هلود ناف مدآ ش نوا

 یک یراهجیلبا ندوب . راو هحیلبا یلهق هلوجوک رب هدقدسنخ

 ۱۰ كلا و یهلوقم مادخ و اغ عج دا اتم تردد

 بلربا بورک انوط ره هقدنخو . زاو اهد قدنخ" اقر هدو رشط هقشاب

 شلوطانوط هدنکوا یسوبق واهارش یسوق ندوب هرزوا قدنخو . رولوا

 یا كرسح و « راو ناتم رج لرز سا بشخ ر هرزوا قدنخ

 شوراو وج وک یلوابمارشرب هرتشط ندرسجو ۰ راو رلپوط یهاش هدنبناج



 ۹۷ یشوراو كنوغرتسا ۱ ۱

 مدیا و ریشم نوک انوک ناطارخ ا هن رل هرانک تالفح م رد شم هلا

 هتسب مد هدضق نورد یلقعكنهروک هکردشمردږاب راسفقو رانزور قاوقدوق

 یراکصوصف « عنصم  عصیم « كبشم ردق لوا هدنراابب ز نزور . رولوا 1

 رب هدنراوید لفحوب . ردنابز ی ناهج هدنفصو هکر دراو راقاباق هر 4

 و نتعاوا الط نما بعذ هرزوا کیت رب كتمالوط هناخ هر وج ا
 كنلط دم شیورد یلاع هارد نارڪ رزرس زعردپ هکر دراو یغاس

 روزا ید یس وش هرزوا نالو ا ین ی ربا
 بارک ا طفح قامت

 بالود یقاباق ییا مرلهدید رلیدلوا

 اج یهداروبو ینسانغ نوغرتسا وب هزب هدزموابص نآ موحم زعردب یتح
 داش بوروک هلنمزوک دال ؛یدرل ردا له ینالود عنصم یلدا هعم

 یکیدوس ینتمنصهدلاح کیدک هنلانمشد قرهلوا هینا ةعفد عماج وب یتح .قدلوا

 یحد نمشد هنرزوآ یلفحم ناخ ناملس وب .ردشهامقس یرشموبارحم نوجا

 هدهسلا شمر دباب وق قبالکمروکو عنصم ددعا هس رالماکداتسا راعو ةن

 هلوبناتسا بون هلکوب هزلیک هرزوا كلدیا وق .هدهاخ کپ هدننامز دحا ناطلس
 . ردشماماراو هر نوحیشبداوا قرغ راک هدوق ریمد هدلویو شاردنوک

 ردي سوق كعماج نوغرتسا یعرح كنعماج یی كدمحا ناطلس ءدسان ءاوفا

 رب هک ,یسومف هلق مرح ك عماج یی الح بولوا ا هدهسرتاوتم هسد

 هلرونغمو موح ص «رداللعم هلبارویزورزو یلهباتک شوموک هرزوا هکتت هتخ
 یلاع باب نارکرزرس هلخعام » هلبا طخ یلح هدنررایلاع ُهباتک .ردیراک كزعردب

 زرد هکرد طوبضم هل ګرا هد ۰۱۰۱۱ هنس یلظ یاغا دم دود

 وب هدهعاق ئراقوب .زرهدا توالت هحناف هنحور بودا اشاع رازه .ردراآ |
r ۱ردق و ترام کا ناناش هقشاب  , 

 بناح لراصح یراقو هلق قاما الوا - . یشوراو كنوغرتسا
 یرافو هنعالوط هاش تام نیا راک دک سا و

 ردشلآ کو ورا یساباق هلق یراقوو شما هطاحا ین هلق
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 "یسهمانتحایس یلچایلوا ۲۳۹

 راوطا هلج كرانالبق زامن هدیغاشآ هک شما الو لقیصم هلب وا یرانوکلمل
 ینیمهلیا نوکرمحا ساح هراکی ید یبانیم ةق .ردناباع لاثم هننآ یتاکرحو

 بولوا ی ۲ سا ط روا . رولوا ناربح مدا نرک ةا ر5 نکس

 ا چیه رایش عنصم نالوا هدهفوب . ردییقاق نوا همالباق هدنحا

 هلق .ردشمناسوس هلا مقیذ یایشاو راجا نوک انوک ینا رانک « ردقوب

 صصص تعنص نالوا هدنا . راو هقودنصر لومعم ندص رص ینامص هدنفرط

 كن هفودنص وا . مدامروک هدرب رب هق شاب ندن رهش 0 کورو فیرب

 ررب یربره كرل ینامعن قباقشو لنس « ناحر «لک نالوا شلویوا هدنفارطا

 را هفوکش نوک انوک هدنجما یحارص هشیشرپ ندعم هنی . ردناشن رحس رثا
 كنهق هنيو .رالماط یساریشنامهایوک هکشمرتسوک موزوا مقااصربو شلویوا
 ندم ص هس هرجا قانح صم رب رونلوا اشاع ندهرشط هدنجراخ یسهلق

 یکی جن رپ ناور بوک یسنادربیه كنجنرپ .شمرتسوک یوالب جنرپ شلوپوا
 یار یهبیرضو هع راثآ یهدعماجوپ هکردنایع هیادخ «رویوروط هناد هناد

 یتح . كدليا ریرحتو طسب هبتموب ندزمکیدلیا لصاح نیو هدهاشم نعلا
 بورو اشا هدنلاح كرید ید یهاح هدکدایا حیف یهعاقوب ناخ نایاس

 عنصم بارحرب هدنزرط هریظنو بسانمو لداعم همادنالک ةقوب هآ : هکرارید

 رس ناتسرامعم هحوق هحلوا رداص رابررد قعنون ! هسلوا عنصم ربنمر و

 ریتمو بارحر هلوا هلسهبلع تمه ثامهاشداب هللاء اشنا : 4 رد بودنا نامزب

 . « !رل هلوا شمهمروک؛ناهج ناحابس هک هد ظعوا* عنرکو ناذون لفحو

 ریامو بارح ر هکر وروک هحاک بودک هنسانغ دارغا یلوتسا ناخ ناملس

 هلبوا صوصخم هراهاشداپ نانسهجوق هله « زا ولوا ریمآ هلبا الد هکش ملییا
 نوت ربع نابدرنرب نوتسیب هلفحوب .ردلکد رشب رودقم هک شعاب فبنم لفحرب
 دننام نوتسى هوک نامه دا فوخ هغمصاب هن رزوا مدآ 4 ردشعا اشنا

 هتیراوید مماج یراجوا زبر كنب راشاط همدقره هکردنابدرن شاط منصهرب
 ری«هدرب هفرط یا عماح كنابدرن .ردقاعم هلح یرارب قاماصاب .ردلصتم

 نابع یتسالوط دب هدهدنوب دادح داتسا . ردس رغ كب هکشعاب قلقامراپ



 ۳۹۵ یبماح tı لزف نوغرتسا

 هدنرزوا كنسوبق ماسح كنوب -. نوغرتسا ىاملال زق عماح نام

 ءعنصم تاغ یلاع ءرانمو یلئایدر همدق نوازو لماک .راو یسانب دمارسر

 و سدنهم داسا ,ردانعر ٌهناخکناب رب شملما هحنلوصا للناع ءا كا

 لا نوط هددرصاحم ناح ارز, چا اهنا را ندا یو
 نوما تباصا ررض هنمصم نوکلن هق كمعماع هسرولوا او او

 ینلدارغوا هنس رلالب البتساو هرصاح هرکی یا . ردشلوا روح کوب نوجا

 هرمشط كعماجوب هوا . ردا تريح تورم« یرانریک عماجوب هن هدلاح

 لها بولوا دابرپ یرح هربشط ندنراهمدص پوط نکیا تاق کیا یرح
 نالوا هدنفارطا بولاق مرح لوک یءدنناق ما رولوا نک اس یارفنو هعلق

  نوملقو عاصم رب هوا . روروط الاح قارطمط قاورو قاط :یرل+بو
 مشی یشاط ره هکداو یثرف شمنشود یک یبیراک صوصف دنه نوع تربع

 «قوب لم کردمنجر الع هبا نوک نوک راخاراسو قا ص نفر
 هلوکح هللا صوصف عاونا ماخر که دنکوا یبهیافسس تع كنسوق هلق

 امروب ریز ردنا رز یمالفس و ابیلع هبتع . ردریظن ی عماح رپ شمناسوسس

 مور جارخ درب یرب یه هک ردراکجءرد یقامص الح و منصم همریوسیق
 هبتع كنوقوب ۰ شمراو یبهناخسوفا هوا هرزوا یوق مرحوب . رکد

 رر هدنل وصو هدنعاص كن ورد ند نم یقایض هدندناح ییا هرشط كتنسالقس

 هدن رلهجوب و هجوک «هدنراراوید یور كعماحوب . راو یرارب وصت نالسرا

 مرحوب .ردحوریذ ابوک یربیه هکراو لیئانو رب واصت نوک انوک ردقوا
 عنصم ءدایز ندنسوق مرح ید یوق هلق كعماح یرجا ندنسوف

 ندو وب . ردشلزا طوطخ هحننال هدنرزوا یس قوب . ردشنمو
 بناوج كسماحوب . ردقابآ ناسکس اضرع تولوا قابآ رو لماک بارم

 هلمح هدنحما كعماح ردق هه راو هنیراءرانک یول شا ندنشرف یمهعیرا

 . ردرلراوید یلباق اص یزعریق دما رس هراکی هعطق زکس راراوید یور

 ددع زکسوا .ك رک .قلوا راقاص هنن هم یلاعو ضایع و عساو ردق هن اما

 كنسوب رب صم هلاکح داتسا روروط هدنراوید كعماح رلیقامص هم هم
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 هغ یعاشا ند+هبباط و .راو یراروط زج لاب هدشناق ره هکردهماط

 لس ر كيلا رق ها قار وتطو  نمهدا تأرج میا
 بات ید مدا یب «نمهدیک تا «ردلو ردیک هشوراو یغاشا . راو یسوبق

 هلا ن . ردیشا راج هکر دنایدرت نشاط همدو زو شب ,شا لا یو

 بونیا ندوهق یلاویدم وب راتیکیب زابهش قجا-قیچ بونبا هرهش یغاشآ
 یسهعلق هلوجوک رب هدنجوا یسهشوک لامش كنهملق بيرق هوقون . راراقیج
 یالاو یرلرتهم هعلقو .یماما هعلق ءاغآ ادختکو اغآ رادزد قحنآ هدنجا

 رولیجا هیهسلق هرشط قجنا . نمهریک ینجا راس . رولوا نکاس یکب
 لاب ترفم مظع قیربق یزغآ رب هدنکوا وق ء راو یوق ربمد لوح وکرب

 نرک یرجا ندنسوف كوي كن هعلق هرشط هدمرصاحم نح «راو یوط کم

 شاخ هد رخ یس هل ج كنمشد ناک هبیراقوب شوقو بوت ینوط وب هرانمشد
 راوینادیم دیهش دنا کرد یل رس كراع الا یدیرجما ندوقوب . رازدبا
 اهد هیباط یظعرب هدنوروب وب . رلردا ریعت یورو یارس هاماهج “هلو

 لج راب وط نالوا هدنو . رد_لاع ندرلهماط ا هکر دراو

 دمآ رس شیراق رقرق « زامرودنوق شوق بوکود ینسهبت ناخ ناماس و
 ا اا لارا هدننشران رو۹ یار اشاب یا هباطوت :روناپ وط
 اب لغفا تارق رشا نەمر و ییسهعلف باا نوش وک وډ
 شوراویغاشا ان .ردشملاق رصتخود فم هلغلوا مدهنم ندتامدص هرکه نکل

 ندنراکشوک امتاهج كنيارمس اشاپ .ردکناب كشرا یسانب كنشوراو هرشطهلا

 رقم ا انشا و دردشات بتیراساح ةي ردق فلق نایهوف ات
 هرانم چوا ندانوط ره یعاشا ات راو همشح تایح نا هدند یزاوبد

 وص هلبا تمنص لما داتسآ هبهمشچ وب هرزوا اق رارب هلجوا كسکوب نو
 ناورداش یراقوب كد یرالو وص هله .رولوا ناربح رالقع کشم راقخ

 رچرچ ناه وص وب هک هدنوسش تبارغ .ردشقیچ یراق, ندیغاشآ یک
iددع نوا هدنسشراق یوو لوب كنهمشح وب « ردهدقمقح هلا  

 و

 .ردراو عماجرب ریابقیچ هلبا نابدرآ شاط



 ۳۹۲۳ یاکشا كنسهعاق نوغرتسا

 یراعتسا راویدو .ردقو هساطو هلق ندو نادند هدنرزوا .ردراود نعتم

 یالوطءهرزوا راوبد وب یندهناخش وط .راو رلامناهج نادناخهح هدنحما بولوا
 چافسا .هسک ییوئروا هخوح یر شاب هعشعش هدنجا هکر دماط لقام دایر

 رکیج یربشآ هنوط .رکد یحارخ مور ررب یرب یه . راو یراپوط راجو

 ه هناش وط وب ۰ رلردرظان هنيراغاط هک ال . هتنراریاب ارالو هنسارګ نلد
 هلرامغل ندانوط رم وص . ردجالوق زوب لماک . راو یسویق وصرب رظا

 وقو هنادناخ ضعب بول کج هلرابالوط ولوسشوق تآ ندووقو . رباک

 ,راردبا شطع عفد بولآ وصادک ویاب ندهقوبو .ردیک هنسهنیزخوص یهدنناب
 ربمدیسهلج بولوا من ,مص یراتث | كرانادناخ راسو ییارساشاپ «ییلا هناخشوط

 .ردراو رلوا ناتم ییاتحو یاقوف ددع ( ۰ ) هدهعلق یراقو وب, ردیافاف

 تاق چوا .راو یسوبق رب لوس فوشکم هلاش كنهماق .ردقوب یراهاب نکل

 رزوب یراهرا كنوبق یه . ردوبق ریمد کحتسهو نيتم یلقاقوص قیشالوط
 همصا هدنرزوا یمظع رمق كقدنخ یهدنکوا كنکهدراشط كلا . ردعدآ

 هنکوا وق رشط بوریدلاق رایحکب هحیکره . راو یسیرپوکرب یلربجتز ریمد
 برش هلرب رابک و نابعا هدمیظع هلق ی هدنکوا كنوبق و و . راردبا رپس

 یرجنا ندوبق وب . راردیا هظفاحم یهملق هلیسهنامب یرلنویوا جثرطشو هلواط

 . ردیلهشود مریدلاقو عساو یرالو اریز رلراقبج بوریک راهبارآ وطنح
 یراپوط هحاص یربا هدنسهرآ رلوقو .ردلیرک رارحنز نیلاق هدونقرهو
 ءرزوا رلفص هدنتلا رارک یهدنسمرآ رلوقو .ردنشاب رضاح رادام اراد
 با حال تالآ هلج یراوید یور.۰ رلرلکب تبون حالسرپ یارک هعلق
 كنومق اشاب دمت هجوق هعلق حاف هدرب قحهلیقبج هرمشط ندوق وب . ردنبنم

 یرلپ وط .رکج پوط تاقچوا هکشمریدپا هییاط مظع هجوقرب هدنفرط غاص
 یراق هلح یراب وط تاقهروا .رد رظاب هرجا یراسبو نه كوفدنخ هلح

 وتم هنسهلاوح ناد هرب هسلا یراب وط تاق یراقو .ردهنسهلاوح قلرانم

 لماک هجن راو ههماط قاریوط یهدنتهج برغ ات یرجا ندوق و . ردهج
 یی وا ندشاط یدادش تاق يا ید هساط قاربوط < ردعدآ رو شب



 هلمز, كب ینطصم یلنوغرتسا موحم . رارید كسهمارضوا هنسالب یینوعرتسا
 یدیس بک | . ید راو یک لنآ زود ید» نیا هدنسانع لدرا

 رفسو . یدا یرابزاغ نوعرتسا « و نادراغا ییزو كموح ص اشا دما

 لآ لاتقا ددع (۲۰۰۰) لماک هدن رلقدقح هللاقتسا كمظعا ردص هتي

 ردص هدنراکدرتسوک یالا هلرکسع یلتنالصو بیهم یلهانبرسو هنلوغوط
 هک اقح . یدریو یششم یالا هسک شب هنیراردنک بودبا ظح كي مظعا

 میلسوملح نادناخ بحاص .داژن فاص بولوا راتیکسب راک ریشمش « رادمان

 عرش ها رلهسهلشیا هنره ۰ ردراداقنمو عیطم كب هه رمشعرش . ردرلروالد

 یمالسالا خیش بولوا اضف هلیسهاپ ها (۳۰۰) ۰ رارید هليا نیم لوسر
 . ردراو یسیشاب بستحو یفارشالا بیقن

 هلح ص رب هدنلاش كنسهعلق ندوب -- . نوغرتشا هعلق لاکشاو نامز

 هرزواهب یبطرپ شمغود هنرانک انوطو رک رم ناسا جوا هدر درعل

 هعلقرب شلوا عقاو «خالوط هلاش ندهلبق یک یسهتحت هغ | ین هدنلکش مداب

 يک وغوق ضاسی هدا رلطواوب . رد ( ولصال هجوق ) یسینب بولوا
 رام هتروا اکو و . ردراکشآ یراکسریدو « هلق « هزاورد < یرلند و جرب

 (۱۱۰5) لماک رادام اراد هرزوا یراود راصح هرقو .رارد یسالا لزق

 هدا هکردراو اف هلاوحرب یریشآ هرد هدنف رطق رشم كن هعلقف و .ردهوطخ

 ا داتسا نوحما كمما علم ینسهلاوح كنابقو . رارید ناد هت

 یرکا یک ی.هقرآ هغه ولب اق هنسرو جا كن هعلق یراوبد مدآ ) ۵0۰۰ (

 یدادش یلکا قاب رشللا هج یراراوید نالوا هفرط وب . شما اش

 شلوروا ندنرلهمصانابب ددع (۲۰۰) هرزوا راویدوب بولوا نیلاقو میتحر
 چرک « ناسارخیرلجما كنبرب یه . ردراو یرلتبج پوط هدنوب مدآ چوا

 نادهبت راتیچوب . ردشمایتلهجوب ردق یسهق ماحو شلوا میتخمر هلیا یاو
 .ردهتسارآ هللابوط زم لاب هرابیللا لماک یرلهرآ بوروط وشراق هنسهلاوح

 هدنرالب « لبتف هدنرالا یرلمادخو هداما یزاولو تامهم هدشناب كبوطیه

 دس هرزوا ايق نیلا یوب هرانم چوا یناح هنوط كنهعلق . ردهداتسیا چاق



 ۲۱ یس هعلن نوغرتسا َ
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 ردقو نهملت دج مس یرطا ندوب الاح هکرددح رس یامناو دیدس تك ر

 .ردڊ٣ ٣٤ یراع ۱۳ یتماعز رده[ ( ۲۱۰۰۰۰ ) یصاخ كنكإ نوغرتسا

 ی واورو رکسع ؛ یسشابزو « یسشاب یرچ < یسیکب یالآ

 .رولوا یورغ كس ىنا ىغا تلادع هجور كنساشاب .راو یرلبجهروت

 ههعلق ما یراقو اغا رادزد كوب : ردراو یرلاغا رادزد هملق ددع یتا |
 ناد هم ۰ یرادزد راصح هلوب « یرادزد شوراو كوب یناشآ , رد اج
 کم روکا یر انوط «یرادزد یسهعاف هناخ توراب , یرادزو ی.هعاو

 ردرلافآ اقع مبات هنیرادزد هعلق یراقوب بهرلنوب ۰ یرادزد یسهملق ناد

 ندنراشواجو ندنرلیجابروج یغاحوا یرحکبو ندنفرط هناتسآ رادزد شاب
 هدو شک 2 الا یحاص نادیم مشتح ریاک بول وا ا رادزد

 « یساغا یللکوک ۰ یباغا لوق لوص « یساغا لوق غاص : ردراو یرااغا هعلق

 انوط ؛یساغا ناوزعم « یساغا یی: « یساغا ناسلوترام « یساغا ناتسب رع

 رامعم «یماغا رایجارابهوق + یساغا یجهبج ؛یساغا یحوط « یساغا ینادوبق

 یناغا رادجاب « یماغا ینیما جارخ ۰ یساغا ردش ۰ یسافا دمتعم ۰ ی.اغا
 «یشاب هبجو یشاب یجحشولع ,یساغا یرحکب هطوا جوا یاد ندنلودرد . راو

 رادزدو ییارساماپ هدهعلق ما هله رلنوب .ردراو یسیدنفا یرحیکیو شواج

 هر رب ندهماق . ردب راظفحتسم هعلق به رانوپ ۰ ردرانک اس هدننرق ارس
 بودک ههتج نابجهروت «نایجهتج «ناسولترام «یرک-عنادوق .رازااریآ

 بولوا رکسع رداہو هدیزک تیاف یم لج . راردرومأم هکمربتک لدو شاپ
 هدنکب: هدناب *هدنلا کاسه مین رطدتک توری لرل لاکر ارب
 ا هرق لج ر لا ر داف راک تو مدت لشو را ا تای راو هدن اه

 نروک . رلرک هلوط یردوک . ردیک رام یرلباوئا لک واو یرلکضوت

 یتح . رارلیوس غیلبو حیصف ییهجراحم یبه ۰ ردیا نظ راج یبرایدنک
 نوغرتسا رلیلتدو ۰ راربلک قرهل ا سما بودک هالو نالا ا ناسل و

 هدرب ندنرخسع راناترب هدنالاو ناتسراحم نوتب ۰ رازامالوا لداعم هنیرابزاغ
 راها اعد دب هرو راح کیا یت> . ررافروو ندنموف نوعرسا ءو



 یم همان اس یلچایلوا ۲۹۰

 ` RIENIEDEIE NIE و کوک DIE NIE نیک DIE NIERSIENSIE REISE )9 )و )یک RIE یک یک یک نیو نو

 هللا هللا تانغ هدرحس تقو . یدردا قیوشت 5 یرکسع هلرلدعو

 ادتبا هددحاو نا بو هملسسک ندن رادرآ یرلرب یرب نابرع غيت لاد هد

 یرکسعمظعا ریزو هد را  تولکید ه.زوا یراود كن هعاق يارا یک

 یرهناطو ند نادند هح كنهعلف كرهشثوشوا تانغ یالا یالا بولک

 و ا را تارا هللا یراسب تم كنمشد بودیا طض

 ندفیت نادند ییراقوجرب ندرلنا رکسع .یدجاق هراصح ما بوروک ی اح
 ندهناخهج هنازغ .ددع كسیمرکی هجنک لوا .ربدلآ یراصحشط بورع

 رلدک اتو هید « ! ردشیورون هیهعاق ج احابصلا ىلع » بولیریو راحالس
 نامالاو نامالا ندنلوق یرحکب بولوا رادربخ ندلاحو نمسشد ء رایدلبا

 هر و ضاس هرزوا یراورابو جر كنهماف بولوا نالانو راک دابرف كلرهسد

 ه هلق یرچیکی هطوایل | ینابیحرغز ندنغاجوا یرجکی «یدایگیدیراقاریب
 یشراق حالس ی رافک هل نوک لوا رها رهم یهسزخو هج هله بورک

 نا لوا . رابدلوا مزاع هراو وا قرهلوا نوخ یرلرکبج بوک هناد رکج
 خوی ءنا موق اعم هللا اشابمهارا شوخ رس ر کسع كم زو (یاقجو)

 را:ابولوا نو هام قد راد رس هک ما نالا نالا وت ذاغو بم یت راف رط

 ناطلسنآ لوا ینسهدژ« یحتفهمافرادرس هدفرطیرب «نوسلواهدقلوا ناور

 بوروشوا ههملق یرکسع لاثمارد بوردنوک راقالوا کمنامالعا هناخ دما

 اشاب دم هدنرصع دا ناطلس هدنحرات (۱۰۱5) هنب هل سوز مت
 و كحتف و . یدلوا حن تو یی رک نانا ىلوالا ىداح ۳۰ ف هللا

 ۰ مدشعا عاهسا سمطق و رب ند رد رودغمو مو م بو امزاب هعدنک

 ندن املس ناطلس هدنل و ند < رلیدیا هللا لاه تس یف دهاع هدانع و رلذا ارز

 تیصوو هبنت یمامهلاق یربک هداکبو شمالاق یربک ندازغ رب چیه یرب

 ی اکوررک یساغلف نوعرتسا هدنحرات ۱۰۳ وا ریقح یدمش ,یدلىا

 4 +>ازاب

 ِ و
 . رد یب قاحنس هحهقشاب هدنتلاا ندو م . لکا كن هعلو

 هدنکوا كنسهماق ندو ارز . ردشفلوا هقدص هراناریمزیم هرک هڪ نکل
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 ۲۵۹ یسهملق نوغرتسا
TDRSSرب: صور یی یی یو وج یم  

 یلیسک !یغوج رب لرکسع ندنتبعم كناشابدحم و دک وا 1 0 مقرب

 ءرکود نوک یدنوا بودا هرصاحم ینسهعلق نوغرتسا هللا ىلع ۳۷ هب

 یساملف ناد رکج یشراق كنانوط نکل . ردبا ناسکی ا 2 ی و جرب

 اعاد بوزاق رامضع رواط تاق ید هلا دون تاق ش 4 نمشد هسد

 موخردق ھن سه اشا د هکمردنوک دادما هب هعلق ۳ هزا « هزات اراک

 هل وب ۰ یدرار رد ود یر لدا ندرس بوالوشراق نمشد هسر ر دتا

 بودبا تدوع حتف یب نیملسم تازغ هجناک اتشماا بولوا شاواصیا ید

 بوبمرک هسرتم كراع یب یاشاب شان نالوا یساغا یرحکب هدکدلک هنید و

 هدرا لوا . یداک هدارغاب كرهدنا ضرع یکدما طق یراپ ی

 هدنفارطا الوا بو ورو هرزوا یسهعلق نوعرتسا هن هدنحرات (۱۰۱ )و

 یدهعلق نوغرت سا هلا قالوب وا ینازغ كرهدبا تاراغ یرلهعلق هح نانلوب
 هلکلبحاب | یاغا شیدا رود ر هدنمان اغا ىلع قالوص الوا . یدروس هرزوا

 یتاما ها یهملقوب اکس كاسنادوبق شولقم هک نس » بوردنوک هننادوق هملق

 تربع یس بولا هلرکسع یوزاب روز الاو كسهریو اکب هنس . مدا شمري و
 هد « نوساملاق ندنکیداب » شولقم هدقدنوقوا یسهمان ود « مرەدا لا
 هدعقوم مان نلدهم هد قدتک ندز جوص ماعم رادرس . راغوق بیای

 ندرب یدنوا بودا راربس ناتم دس چوا هدن ریاب داناهامو هباط ددع چوا

 هحنا وا ادس رالو هدنرزوا رلطاح بوک ود هحیکن وا یهعلق هلراب وط زم لاب

 رایدورو بوکج ید كنالک رکنع هدرحستقو ,یدنوا هن شورو

 یهلسیح هنوک هو رامغل زیرابجو بعص هدرارب كجهدبا جورع ههعلقو
 اما .رایدک ندرس یرابدع ندرس كتل تاغ هافلوا راقلناکف شا

 شون یدارش دهش هداروا رابزاغ هدا ز ندکس یا تويم هدا لوخد هبهعلق
 الصا یخ ندالبو توراقخ هرشط هل یراشمن لاحرد هلغملاق بودا

 یشادن رق اشا نسح یحق ر. یدراردابس غرت کنج یر یدکی هسدلرهاکروتفرب

 هسیک روا هنن راقاحوا هاتسو یرحیکب هللا كنآ هلغلوا یساغا یرحیکی

 نوک انوک بودا قلزاونلدو رادلد هلبا ناسحا هسک رش هرافاحوا راسو



 یسهمانتحابس يلجابلوا ۷۰۸
DIENT KRN DIDET 

 یرلقارباب ناما ضایب هنرزوا ندب نادند هدکدروس زو هنوناه باکر
 لرهلدما حتف هلاناما یسهعلق نوغرتسا ینوک یحن ( ۲٠ ) كمرح بولکج

 هدازاشاب یح رد هعلف و ناخ ناماس هدعب . یدلوا مالسا كلم همیمض

 . ید نواح نوردو هسک زوبجوا نوجا ینامم هعلق بوربو هباشاب دم ,

 « ایاپ ۰ اطاط یراودنک بوقارب رکسع یهظفاح كس یعرکیو لوق كسب
 ائاو نمشد هرکوص ندناخ ناماس راد نک هحنف یزا هعلق دارغلب یلوتسا

 2۶ ارم ناطلس ::یدزبک الو با توک «ترزوا نوا و
 شاط كس هنشاط رب بوکود نوک شم قوغدا لارق یدب هدنرصع

 .لاثم اردو یماغم كلربزو یحنکیا اشاب نانس نمی اف < ؛ ریدامالا رادروا

 ا نوکر بوشش یک فلطاخ قر هراک هد آ نوعرتسا هلبا ر ع

 E . یدلآ ما لام قوح رو رسا ( ۰۰۰ ) قرەرىق

 هجرف هجم هدهنس یکیدشسا صیلخت اشاب رقعج . رایدلبا هرصاحم یراوشمط

 اشاپ نامع ناللوب هدهظفاحم بولک هنتلا نوغرتسا دلیرکسع نامل ا هنب بولو
 هڪ بودا رارف هلم هداز اشاب نانس رادرس  اشاب نسخ ی ارتو

 بولوزوب هد یراه ندرلنوب .رابدلبا شون ینداهش تبرش ناربمریمو ارزو
 روصحم بورک هنسهعلق نوغرتسا اشاپ دم لایوط اما . رایدلق رارق هدندو

 دادما هبهعلق ندفرطرب راکرخا .یدللا لاتقو برح یا ید لماکو یدلوا

 هنسرزوا اشایدمت هدهعاق لاها ند وط تامدص بولوا الغو طحق ندنکیداک

 شولقم هلاددرت كس زو ینسهعلق نوعرتسا اشاب دمع هراع بودا ماع ولغ

 رهلک هنیدوب همالسلاب هلبنانغ یسیدنک بودا ماست "ةناما هبهدرکرمس مان
 باتع واردر_ ءرلبدنک تلا ناک دحج ناطلس ,یدلیا ضرع هنلود رد یناح

 هدنمشد هعلق ون IEE یدلبا هلاوح هر دق یازا و بوب هما

 لیوط هجوق ینامظعا ردص ناخ دما ناطلس هدنسهنس ۱۰۱۳ رخ بولاق

 هلوا هسا كدرو هحم هنمشد ینسهعلق نوغرتسا » بورو هاشاب دم الل

 بودنک هلرکسع لاثم ارد هدوا .ردبآ ما همد «,كسريلس نس هنقو لآ

 اشاپ حوصن كرهرتسوک شاب یرلزسبدا یلالج هدیلوطانا هحنراو هنتلا ندوب,



 ۲ 1 یس هعلق ن وغرثسا

 وب و یوم زوم یو یوم یو RDM یو یوم صور صم یم یوم وب وم یوم مو یوم یوجاصب

 ندقاریوط هدقدنخ بولوا عدآ كيب یعرج رادام ًارثاد .ودراوتسا راصح

 ردفوشکمهفرط برذج یربک باب :راو یسوبق ییا .ردضیعو یتیم همسک
 ندنداوابشخت یرارتسج هرزواقدنع .ردحوتنم لانا یل را اور الا

 . یلوئرواهتح ردقزو هدراصح نورد .راردب ادس بور دلاق یرانابسایهحیک يه

 واو یاج ب كناخ نایلنس . ردقجاراط تباخ اما ۰ راو.یزاوا تارف
 ترشابم کما اس انعر ناخ انب و رساشاب دم یحروک زونه . قو یماج

 ندنسضاف نوغرتسا ۰ یرادزد .یناکد ددع ش هدنرف ناخ . یدشا

 هدنسارا یرلهماق نوغرتسا هلا نیدو .راو ینارف یزاغ زون کیا هلح یا

 یال راو تعم نزلوا باند یاد هاب ی

e وک 

7۳ 
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 :تیلج یجنتلا
 هرد-ل واط ناریمریم رب یر یه ابوک هک رولوا لوس ردفواو قوح ردقوا

 .رلیدید «! هقدوباق موباعا مونید موناج ءا» بوروک یبهنحالبوب رایلهنسو
 .روج هارق هلبا هنحال راقانشوب ارز ۰ ردیک ندراصح لیزقوب هنیدوب هنح ال 9

 نیدوب هدنسانئا زمغع هقاق نداروب . رلروس كب ینساقتروش یتوس یک ینساب <
 هللوق وبق هطوا یتا ٣و اشاپ رفس یساداب یرخوا « اشاب دم مصخ ندنفرط 3

 ا

ehr طم 

 نوغرتسا بولک هلرکسع كيبنوا اغا هاربا یثاب یغز راد رس هرایرحیکی

 نداروا : راید تک رابهاشداب سا هفک اب رسح روغلا ىلع هرزوا ان وط هد ۱

 . لداک هل( یسهعاف نوعرتسا ) هدتعاس ٩ بوّقلاق

 ندهعع ی زا و ۲۹ رد واص ال را هح و یساب سس و یسهعلو نوغرتسا ۱

 AT ۳۳/۳۹ N OS ا ۱۳
 هدنامزر «یرالارق لدرا نامزرب « یرالارق نالا نامز ر بوک هه

 شووال یلارق سورکنا هدعب بولاق هدنلا راح هترواو راج صروق
 هزکوض ندنش رطب لوبتاتسسا هدهجسم تام هدارو . یدرک هلا كلارق

 ناماس ریش ندنحتف ندوب . یدرورووا ( كشر۱) نالساص یحنح وا

 ینوغرتسا یارح هللا رکسع لاثم ارد ینوک یجنشب كنمرحم ٩۵۰( ) ناخ

 حابصلا ىلع بوریک هسیرتم رکسع قرهلوا هدام | کنج هحیکوا .یدرودلوط

 ندکدلوکود نوکیدب ها لضفب .یدالشاب هکلوکودهملق بولکچ ید كنابلک
 .یخد كشريا نانو هدهعلق نورد بونالاق یتقایاو تقاط كرا صح هرکوص



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۲۰۹

 ۱ و آمدند روما شیدا رود مظعا ردص نوکر ناه . یدشلوا

 یرابزاغ ندو هله هدن راکدتا هرواشم بودا حج هجا من یرلراسخا

 نمشد ریدلس چاقر . هلکید زوموزوس | لک ! ریزو یلتلود هاو : هکرلپدید
 هراب زود ترد ندراهماق راس ,هکیدتسا مکحتسمو نیتمردق لوا ینسهملق قنا

 را راک هلبح هح بوبوق هیهصاق رف كيب یعرکی ندنراباکت هجو پوط
 ا هچللک بدو مدنآ وا ندهنردا دارد رب هقشان ندنو 2 یدانا
 .یدالپوطمدا كمزو هرکییا بودبا رامیظعروباط مدربیدب هدنتل  قینا
 هدنسارح نوغرتسا بوقلاق ندندو وب هلیسادص قمه هکردلوا قفاومناه

 بوروا یراوبوا هلرکسعهلج بوبا رار سج هدهجیک رب نوکر, .(هدیا ثکم
 هقنناب ةعلق هرکوص بودا جتف هلناوپس هللا ءاش نا هلقلوا زک از ادتبا

 رساخو بلاخو زکسراقا هشت أ یرکسع رک هسردنک هقناب هح غو . . تک

 توالت هحاف . « ردو نسحا یر هدهرواشم نام . زکسراقیچ هب هفاب یرب

 . یدنلاح راءلحر رف بونلوا لو داد و قرهللوا

 راو وا ندنتل | نيدو هدنشل نوا كنسەجملاىذ 1۰۷۳

 زمکیدتیک هنسانغ
 ا یریزو ندون انا نبسح یراص ینا رق اجا شوایس ادتبا

 هداز یضاق ء اشا نالبق بولوا رکسع ةعیلط هلیا رکسع هدیزک كيب یمرکی
 ندندو بوقلاق هللا رکسع كم قرق هل اشاپ دم بارهس . اشاپ میهاربا
 . كدلک هنسهشالاب ( راصح لزق ) هدتعاس ( ع) هلاش بناح

 . ردیسانب اشاب یطصم الال درا ۵۰ -. یسهقالاپ راصح لیزبق
 رثا هرزوا هتشپ رب الاح ۰ یدراشمنا انس هدنجما راغاط ندنسوقروق یلنانع
 نهعلقوا اشاپ الال هلغلوا فلاخ هنلوب نوغرتسا اما . ردهابو یهاظ یرابلاع
 ه الاب تفیح چوا هشوک راج + ردهدناح کات شەهلا اا هدرازنح و



 o o یرلنک اح كنەتشب
 )و2 )< )2 )یک یک )یک )ورک < )ورک یک EDE SDE نوه نیر نیک نایک DEDEDE یو نیک )ورک ورک نیک نو 1

 بوامرودنوف هرلناخ یرفاسم ی-الاها . ردرللکد جات ید هناخ اما

 ردراپ زاغیالا ر هدنادیم ینانتما ی ةرفس .رارلقونوف بودنا قانوق هدن راهناخ ۱

 - اول . زدرالکد جا هیشراج رانوب روناوب عاتم نه راو یراناکد ردق یللا ۱
 عفاوهدنیمز رازنحو رادلوصحم هباغآاتباف . رارل | ندندو یثراق ن رلمز

 یریععش «ینادغ اما « ردقو یسهحابو یاب هح رک . ردرمش تمنع هلغلوا

 رکسع:یهاک و فام یف یک راغاط مدنرارح ی :ردفوج لوف رانو

 تامهمو رثاغذ لامالام هدنرارابنا لالغ مظع هرجا هعطق .یدالپوط مالسا
 ینیم هلا راشاط یر ا یفرط ییا بو وا عساو تاغ یراهارمش هلج . راو

 .رولوا قوج یروماج هدانش تقو ارز .ردرامریدلاق
 یرارتفد لام كسدوب هرزوا ناخ ناماس نوناق .  نره كن هتش)

 كلام هزکنع ردق زو وا: رولوا نک اس میهلقوت ایسا اما لخوط رپ
 رلهقطاقم جارخ قوح هرجا ندوب تلابا و هدنتموکح تسد ارز رولوا

 رارابو رادلیصحت زو تردچوا نوجا لیصحت ییهاشدابلام ندرلن آ .ردراو

 رب « راو یا ندنفرط یمالم نیدو . راسا رس رادنید « رادمات
 « لوق لوصو غاص هکردقلاغا ددع یمرکی هلح ۰ رد اغا رادزد هدیکک اح

 هو نایجهبج « نابجشوط ۰ ناسولونرام ۰ نایطوزعم ۰ یلاکوک + ناتسبرع
 راردنابل وزعم نکل ردقوب یرلاغا یلوق وق اما . ردراو یرلاغا یتاحوا هنوک

 ,رارنک بودیک ههر ویو هتجهدرابددو رابزاف ردق كسیيا هفیظوالو دیق الب

 یراناس> بوم ییراتمعن هدنماحدزا رکسعوش .ردراتسود بی غهلح یسلاها

 یرلغاب رهشوب هکهدنو تبارغاما .كلدلبا راقوشوقوذ هتفهر لماکو قدلآ

 نيدو هل ید یراذاتسرانم . ردهدنتسارگ هلک هدنف رط ندو یشراق : 1

 ۰. شکا هدزلارّوا یاس راغ دراز مشو ندکسا .ردءهدتمس اا لکو دک

 ۱ ِ 4 )هلک هددص

 هدننل ندوب علق اشاپ دحا لضاف هداز ولبرپوک مظعا ردسص هکنوج
 زکسع ردقلوا ؛یدلبا دعاقن هتفه رب لماک نوجا نوسلوا عج مالسا رکسع
 یمایز» مدا ب یخدراغابو غاط ءزکوص ندقدلوط یسارح هلیک هکیدلوا عج
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 .ردطاخ تاق نیلا زکلا هتشا س  یتمزو لاکشا كنس هعلق هتشد

 شل .ردهوطخ زو شب یرانک انوط رهن .ردینم هرزوا تناتم تیغ اما

 رم و اما . ردرا هماط مع رطان ها وط یرلب وط واو ردنکتسا دس ددع

 هقنالاپ متر هلوط اجماح هدنسارا یسضعب كرلهيباط نالوا هدنرانک انوط

 ردرآ هلق یوفددع ییا نوا هله .ردهشوک وا فرط هرف كنهعلقو .ردراود

 . راو یزابوط نزیربض یهاشو هنرومولوق ددع رشتلآ رش هدهلق رب یه

 هبهلق رب ندهلق رب ردراهق یلماع یلوتروا هر دند ش هتحش یرلتسوا كرل قو

 هثوکراح كدهعاق و . ردعدآ یا ند یه « ردند ددع رشللا هشراو

 ورپوک مه رظانهنناج برغم «ردوق یت | هلح .ردهوطخ (۱۷۰۰) یرادرکا

 لاش یتسردب یسوق جاو اما .ردرلوبف رواج | هنفرط یسهعلق جاو مه « هنشاب
 یسوق قوالوص . ردرواظنم هداج قرشم یسوق ناوطخ . ردحوتفم هنناح

 انوطیراوبق لوچوک راس .ردریک باب ریایچآ لايم هب هلبقلهم ندقرش بناج
 نایفط انوط رهن نامز ضد .ردقو قدنخ الصا هدفرطربو ریلبحآ هنرانک

 ندنفرط هرق اما . ردقوب یجایتحا هقدنخ رکود یراراود هعلق هساک هلبا

 رم ندنکسا یتح ردمساو تباغ اما « ردراو قدنخ قالا همسک ندقارب وط

 یسهلاوح امعا هدنفرط هرفوب .ردراکشا یرلتمالع الح شمرشالوط انوط

 ردهلاوح هباغلا ةباغ یعاط ساملازرک یروشآ انوطرم هدیونج بناح ۰ قوی

 نحو زک قوواط : زاف یی لک یر ما
 یسادعام: عماح یش ءردارح ددعر نوا ۰. یرلترامع كانسهعلق هتش)

 قول وص.ناوطخ .یصی هاشاب همالوا : ردهلحم ر نواه .ردیرلدحسم هل

 فاح یلوتروا 2 هر دن ش اس رکراک ددع كسب هله . ردب را هلحم رادرتفد

 هل . ردز | یسهلط اما ردهسردم ددع ییا هلم . ردراوا عساو یاقوفو

 ید هدندوب اما .ردناش ورد هک ددع يا هلحو نادص بنجم ددع چوا

  ردقوپیراجایتحا هماح هدهسراو یماح ددعییا «ردقوب یسهکت هناخولوم

 .ردرلوا شمنصیا یک ماح ردراو یرلابوص هدنراوا هلح هلغلوا دددشیمانش -

 را هات ددعيبا هله . ردررقم هناخاسعرب هدنناب یرلابوص سه
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 بوریکهلیا یرجکب هطواچوا یئاپ ناکس یهدندوب هبهتشپ ةعلق بودیامج
 نر با تک نایدروط یا قرص توروک .یمژاولو تامعد یهو

 نشد ینوکی ستر یا بوروق یرسج انوط بوریک رالاص مظع هرزوا انوطرهن
 زوک ندرب ید هللا راز لاب ددع قرق بوبال-غاب ههرصاح ینسهعلق هتشپ

 كنسهعلق هتشپ هلرلرک ندندوب اشاب همال وا نوک لوا .نارگوف بوبامردج |

 هل رکسع اشاب همالوا ندنرلرب نالوا مدمم هلا بوط كن هماق بود هتدادما
 رانالوا فویسلا هش هکرارف هوا هدنرلسرتم یمشد بودا نوش هنمشد

 قرقو ناوارف لام ردقویو هناخ هبج ردو وب . رارراو هنيرلروباط هللا جوک

 ,زااف یشر هدنراسرتم كران مشد بوکح ه هعاق هددح اونآ هح یزچ لاب ددء

 بورودل وط هلا رامتشرو واه رش یرلرب نالوامدمم كنس ەماق اشايەمالواناه

 نمشد ناه . راروروط هداما کنج هن بوزاق راقدنخ مظع هنیرازوب جا

 ارا رم رورو بوزو ناوم یه بور و ه وزاب یوق راو هنن

 كسره هرق ناه .شلآ یراپوطو هناخ هج هل كروت . شللوط بل رب بل
 سمشلانم رهطا بودا مامها ا هن هيد «؟مهریو باوحه هلارفیاه»

 زو ش كم ندنسهعلق هتشو ندنسهعلف نندو یثراق نک رارذگ هستم

 یرادقمكسیمرکی بوریقهیراهللوک پوطینشد عج بودیاشت هی وطهراپ
 مان كسره هرق یسهالوک بوط رب داخ لوا ادخ تمکح تولوا راولا راد

 وا كن. شد هل هنگ دیک ہرن ناری بودا هراب یا ین- هلک كداب

 یرایزاغ نیدوب «هتشپ هلج راه هحللوا لدیءءرارف یرارارق بواب هنسیرید
 هري .هءربق هحنراو هنن راهعلق راوب وا « هرتن « .ول « داغونات بوشود هد
 .هعلق هتشز نعاغو نلاس بولوا منتغم نابزاغ هله هللا ناوارف مانغ ردتلوا

 «ناوطخ یزد :نمرکد هدلاش ید یر كمالسا رع ۰ راربلک هنس

 هنیرابناج یرل علق یرک او هریدنمس..كلف .تامرک «ناحیس .قایوب «قولوه
 ردقو و رګ زرد ربسا ددع كس زوقط هدنوک ید هربق هربق هدیرلندبا رارف

 راقلنامداش بولک هللا رامیظع یال | هب تب علق بولوا مس تانغ هلعانغولام

 هد ردهدناماو نما یسهعلق هتشل یر ندنامز لوا ادخ دح . رولوا

 : ۱ . رایدتا لش را راتخا
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 هنت دخ كنور, وکوب .روناپاق بولبج | هک دنکرایک یک بواک هکردراو ا

 ددع زوت وا راک نخ و نکل . ردراو ناهکت ددع زو چوآ لنا کدوم

 هنموروق هم رآ ید یرالوف هتشا ددعقرف هراورا وبا «ةهوروف لوق ندوب

 تخردو كوتوک مظع راکلیح نمشد ندنا موق ٌةعلق هعفد ضمب .راردرومأام
 ندرب ندهتوا هګځ دنا اناصیراتخردو هانوط بونالغاب هراز یرب یرلامنم

 یلنیدوب یسیرای كنناميم ورې وک وب .راراچاق نوکوا هن بوپراچ لام قوچرب
 ندنع بولک بوروط هدنشاب رسسجو شقو زاب .ردندنفقو یهتشب یسیراو

 هو روک هسراکوط یره انوط بولوا هرزواترفو اتشو تدش . راربل ا اب

 یدزوا انوطو راتوط راق شیراق شب نوا « نوا انوط رم بوسلاق تجاح
 لوا . راک ردک ءرزوا انوط رلقازبق هبارآ كسب زون هڪ. بولوا هارهش العا

 رسج نامز لوا . رانوط زوب یرهن انوط یآ ترد چوا « زاغلا جاب نامز

 نیتم هدنشاب رسجوب . راراروق هن هدراهب لوا رازکچ هفرط رب یرایک
 . ردراو ( یسهءلق هتش )

 یرسج.راو نیدوبهملق هدنسب یغ بناج كناوط رهن =. یسهعاق هتشپ
 هل یرافرط هلءقو قرش « لامش بولوا ینشناد هعلق هتشپ هدیهدنشاب یرب
 یحوا رب هنسهعلق ناوطخ یحوا ربوا ات .رد رانوماه تمکعو یرلارحص هتشپ

 اراک ی و هنس هو ندکس یقرطبغ .هنس«علو قوااوص

 لوظ هکر رلا رخ هتشا رومعمو عاشم هب هعلق هعلق هنتسوا یوک یوک هجنراو

 سورکنا هحنلو" فلام هکلء وب ناخ نامایس ۰ ردرلرب هلحیم رتوا اضرعو

 جافسا « اب مر دناندرف راک رخآ بولوا نورد غاد هلارق دنانیدرف یلارق
 هسدنالوه هبنولاق ,هقراعاد هقساد « نووالسا« توط .لوروف «هل .هح ۽

 و کیا ندرایوسنم هحاسم تلم راس هلبرللارق هیلاخ و هبلوازا هنو
 یخد ربخ بوةمریو دادما یلارق هسنارف زکلاب . ردبا عج رکسع كين
 هرکسع ردق وب .یدرتسیا یتالارق هیناسا قرهنایاط هب یلناثع اریز .نردنوک

 هرزوا هتشب ةعلق وب هدنحم رات 4 بودا رادرس یصخش مان كسه ءرق

 یعالسارکسع هل ند یرزو نیدوب هدف رطيرب .يدباهد هلک ی رکشل روباج
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 یار وا هلل ةمظعلا . مدا اشاع یتسارح هلک یتیدنوق كسزکسع یناع

 رازنح یارحترب هلبا هاکرخ و همیخ « غاطوا ۰ هدرپ ارسو عملم رتح نایاب یب

 هلک هار وب ۰۰ ۱۱ شملوا هملیس مس هلا باودو مدا ی بولوا نیزم راو
 یهدنلابا و < ردلثم برض هدنسارا یسلاها ندو :هکردلوا یبس كنس۹ مست

 . زالوا تمواقم هرکتسع لوا هسسوالوط یک هک بواوا ی رو مدا ار
 هلک هارون ینم کوب هتشلا . رد نکم تمواقم ی لوا هسزال وط ار

 یسهلبقو بونج هقشابندقدلوط هلمدآ یمارح هلیکوا هنسوب .ردراشم د یسارګ
 یربزو شع ءاشاب ناعنک هتسخ یریزو ساویس هرحاراغابو راغاطهدنفرط
 اشاب دروق  اشاب نالسرا ناحو اشاب ىلع هداز ءرطاب هرطاح و اشاب دم بارهس

 هدارح وب اما راسو رلناربم رم هچاو اشاپ مهاربا هداز یضاق نمدنفا مزب
 یار هلک لب رلرکسع قوحر بورالو رب قحاروف كج همیخ رک ناب

 نیم لووارق هنیرلهمبرا بناوج بودیا ثکم هرجا راغابوغاط یهدنجراخ
 امت ءاهداز ء یدبا راو یئرفوو ترک كمالسا رکسع هت ضو ات ۰ رایدلبا

 ردیهاکجرفت كنبدوب عج هکردسایلازرک ةعلقرب اناهج هبتمو لضاسا
 تابح تا هڪ و رلغاب هرب سم ددع كسب هڪ هدننماد كدناب رس هوکوت ارز

 بودا ترابز ی یزاع سال از رو دری اب کمد ملقب .ردراو را و وقلاثم

 یسهناتسا . مدلیا دادمتسحا كردبا توالت سیر, نوا یرافرش حور
 : تاب خغلدزاب هراود

 سالاز رک هدمدیه یدبا ءالیسق دهاع

 نالا رضخ زاب هز نوسلوا هتایور كبآ

 یثوراو هلا عابد یعاشا هت a ندکدلبا اشا ورس یهملقوت

 ندور وک نالوا بیجحو بغو . مداک هتیرانک یرهب هنوط تو ندنجا

 مد

 هرزوا یره انوط هدنک وا یسهماط اشابیلع كسهعلق نیدوب س, ور 5

 نوزوا شادبا انب هلبا رلکرید نوژوا هرزوا راد زاسولواط هراب شجن لماک

 ترد هدنساتروا .یلغاب هلارل ریز هسرب یرب رابه زابمولواط بولوا وریوک 1

NIE (> (> 9و( NINES RIDE NIE NDE NIE NSIERSIENSIE NSITENSIENIENIENSIEN: 
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 KIENIENIEDIE KIN و یو و جو جو: و جو یو و یو میم صمیمی صک

 .ردشلوا بارخ بوشوتوط هناخ تورابوب هرکه اقر ندنکلشکر س كنسدوراب

 هعلق وب راردبا نزح هدهعلف یراتوراب  راشبا هدرام مایاو اتش تفو اما

 : رودرا آق اه کد نوا ددع نوا ندسوص هليا هب هدنحراخ

 ا وا لاو یخ نالا زر رخ ناوتیشا لارو

 هدیوسبع نيد یموق راج هنیدوب سایر, یلدا ( سوینارک) ندناتسکنرف
  بودا نفد هنا هحییلبا., یتسودنک هدکدلوآ , .شلک نوجا كا هوم
 هداروب سابلا زرک هرکوص .رازابب دبعم رب یلدا )نداق ) هدهشرزوا

 نفد هیاروب ةع همد ردیسالوا رب كکروت هدوب هدا تافو ادیهش

 رومشم لمان یغاط سایلازرک هدهنسلا نوحکن | الاح ۰ ردرلشمهلا

 غاط وب هلکمکج هزجاشمو ءرصاح هرک هم نیدوب نکل . ردالعا ةتشپ رب
 ساباپ هلبا سابل! زرک حنا بویالاق تمالع ندهعلقو هکت ۰ رتسانم یهدنشاپ
 نامرف«نیدوب حول ادعل بولاق راکش  یرلرب را نم كنس ی كنهدا لارف رو

 هنامس | جوا .ردشلدیا انب یسهقنالپ سایلا زرک هدنحرات 46۸ هلبا ناخ ناملس

 لووارفو نوجا نوستیاهظفاح یبهعررا بناوج هرزوا اقنیعابرب شمکج 2
 راصحو انعر ٌهالابرب یناق هرشطو انب شاط یفاق ما هید نوساوا هناخ
 هرقو لاتراق «شونغز « ناهاش « شمکج رس ها اسآ ناشکهک هکردراوتسا
 .ردنیتمهعلقر, هدنطرحمهوطخ زوب زکس شلوا عقاو هرزوا رلاق یلنایشآ شوق

 . وب « یرادزد هجهقشاب . یسوق رب فوشکم هبونج بناج . ردکوچوک اما
 تارفنیلوتروا هتحت ددعنواو یرلپ ,ط یهاش ددعنوا . ینارفن حاسم ددع .

 ییاو یراکتمدخو هناخ هج یرادقم هافک « یرابنآ و یمءاح رب « یرلوا

 هرات رهصوب تمحر ناراب ندا نایرج نداق رب . راو یر رص وص ددع

 هرزوا ایق . راردبا شون ندنایخ بآ وب جرن لها عج بولوط بارب با
 ..ردناباکهدنتا | قابا یرلغاب لارقو ندوب کسا . هتشیو ندوب یارح عیح

 یرلهماط و هملق نیک فوط چاقو یراصح هلوب تاق چاق كنیدوب رهش یتح

 ندوب وب نامه هکردناباع هشوکب هشوک هناخم هناخ راردهدلکش و مرج هنو راو

 ندغاط و . ردشلوا عقاو "الوط هدنلکش یسهعلق هدردشاب كنلناّمع یس+علق



 ۲:۹ رهعلق نانلو هدنفارطا كنیدو
 ۱92612 هو IE و6 )رک رک NIE DIE KEIEDEIE و 9و رک )وکیوم )و یوم یوم ویو وچ

 ددع یعرکی هدنجراخ هعلق « یلتارف یثاب یجهبج هطوا ریو یلتارفت یشاب
 یعرج رادام یاد . ردکع هملق رب رومعم زسرازایو وشراح یلهناربو ةناخ

 ناه .ردقوب یرلهناخ ءلرلهسمنک لهأتمالصا هرجا هعلقوب .ردعدآ زویزکس
 نالوا یراحرخ هناخ تورابو یلنزخم ریکراک لص تم هراود هدنفارطا هعلق
 هلال .رانغ ص ناتس وب «غاب,ناتساک هله ی رب یربعندن وب كن +۶19 .رد راهناخ راک

 یاجوب یراک و نایعا یفراعم بابرا:ضمب كنيدوب یتح .ردراهاکج رفت راز
 رب هراصح نورد نکراشیا توراب ٌهناخ راک اما ۰ رلردبا جرفت بولک هحرفم

 نوئوت ندنفوخ هايس توراپ هدملقوب مادخ رب چیهو نمهرک هدب رفا درف
 راردن اریس بول | نذا ندرادزد ناراب هڪ هسرالوا ینامز تورا اما »نم هجا

 یرلبالودو خرچ توراب بودا جرفت ككرهلک ءرلاروب یسهفاطنیداق اینک ا
 ناوسن یتح . رارناقد هرک قرف: یم « رارنالفرق هدراوص نافآ ندننلآ

 بوالوا هداشک یخ كنهتفکشان یک اب رتخد رب هجشرامعز كنابصع بحاص
 رب دوخاب « هسالوا یساکدنز نسح هلللعا كنروعر و هساماراو ههحوق رب

 بورک هنراوص هناخ توراب و هسلوا تفاثکو تسوح هدنرزوا كتروع

 .رولوا عفدنم یتسوحنو ریراو هبهجوق رب بوایجآ یتخم كف لوا هسنالقرق
 . رارریک هبوص وب نامذیه هلبا هظحالموب هتشبا

 راج لماک داسا یهدلا دیرف كناشاب نالسرآ موحیم هلق یاب اما
 نوملفوب نوفنربع نوک انوک هلا هعنصم تعنص انوک هڪ . شعا راو یرلرسا

 نوا هرابالودوب بودیااشنا رابالود ندهلءدصالب و نایددسباشخاو ندریمد

 مم وط ددع ررب هدنکوا كخ رجه . شمر دباب نوک تڪ الف رج ددعییا

 یرلخرح وب .ردشمر داب ندرهدو مش وط ی رالا ناواه هله بود ناواه

 نویعوا .ردامرک یلهبقرب هقشاب هک رد وص هجیلرا یندوص .ریریوچ وصپه

 کیدربدتیا نارود ییراخ رج هناخ تورابوب بواک كردبا ناب رج یعایا كبامرک
 راناواهكنس رالا ناواه رار هل س١٤ نارود كرلبالود هلراخرح .ردد و مشم

 . ریلاق ناربح مدآ هکرداشام رب یمیاوروکو ینیدقیچ بونیا بونا هرجا
 ارز . نمه هلشیا هدزوع رلهناخ راکو رولوا یهایس توراب زینت هباغلا تیاغ



 یوقنس» و « سهحاک داش » و « موشمر هواربهاز » و « مالاح لصح هو

 . راریلس هجراحم حیصف اما ۰ یک « ؟ نوسمغاص اهاد هاب » و « مثیموس
 راس ی دهبصق ناب ( ایا سابلا زرک یزاغ) سس . یراهاکنرابز

 )ا لک ترابز) . زدن زا« رپ "یزاغ رب شلوا دیش هدشدو بولوا
 نیدوب هليا ناخ ناملس بولوا نوفزم هدناخاد یتابا ساویس یطقسم
 ا نورد نوک واح یر هس تایل. نرالو دک

 قرەلوا ترابع نی کع كس زو يا تعا هدکدتا حود ملست كردیا

 الا . ردشمروتوک توات ناماس ناطلس تاذلاب قرهلیق نزا نا لوا

 ۱ نيدو هدو ) ا حاتفم خیشلا ترابز ) ردلاخ توت هدنر ون 3 ا

 اووا یدقص ( باب رضخ خشلا) . ردندهنعا نالوا رضاح هدنحنف

 یلکرید ( اباب رات خیشلا) . ردهدنسهکت کەدنجما راغاب هرمشط ندنسوف

 زوق لبالاق) .ردیزاف رب نوفدم هدزاونا رب ق رب هدنکوا یناخ یسهحیلبا

 ا ر اود ترزوا زر یاههنشوراوت اسا لع "
 (كب دما تراز ) . ردشردسا انن و یس + علق هلاخ توراب ( اشاب

 و رق ات اا راه زرا
 ترضح هدب رغ باح یاتسرانم لح كنهدلب و : یناتسریق ندوب .داناب

 داو ناروالد ناک سر یلغوا لاز هڪ ءداروا بولوا هدشنا اب لک

 اشا ىلا ) اشاب یا تراز ) رد داهمتسا هلا لا اسل بواب هدناشوماخ

 . ردهدننادیم

 هدنسی غ بناج كندو هماق الوا -. راهعاق نالوب هدنفارطا كنيدوب
 (یسهماقهاختوراب) هدنراذک یره هوط هدنبرق یهجیلبا كب یا هليا اباب لک

 نچ ی اشا یح ۷ اشا نالرا دېش هد رصع ناخ :ناعماس هدنحرات ۹۳٦

 رب هدنرانک هنوط رهن : ردشملوا مقاو هلبوش یمهعاق لاکشا . ردیسانب اشاپ
 را هشوکر اچ شلوامقاو یساسا هرزوا رلیاق قالا اعا هدنیمز قال آ

 یلکنفوتو یلپوطو یلوق ریمدرب رظان هبهلبق بناجو یلمیظع *قررب هدننکر

 KIER اف ماه اف اه مه ته ما اف ماش اه اف اه فر اه اد هی ۸ ان اه اه ما اف فی ماتم



 7:۷ یاعطو تمعن

 BIER )و6 )9 )یک ۱9 )یک NI NIE SIE )کیک SIE NDEI NEI یک و9ک NIE یو نوک نیو نوه

 یتهنص لهاو راجت بولوا یسهفاط یرکسع حالسرپ یتاخ . ردتعاس قم

 . رارابب حالس تالآ نوک انوک بولوا روہشم یرلدجیمد كنارو . ردزآ
 ردقو هدرابد 2 2 هک رار وو وط هفوحرب همان قاش یرابراق یدو هدارو

 هتسادغت . رولوا قوح ید وحو كمحص . یاد یشد هود نوک لعل

 : ۱ ۱ . زرمشود تاب

 رارکچ ی راتفایضهرص هنب رب یرب نیشبق یسیلاهانردوب =. یعاعطو تممن
 یراقوواط هل « یرلوالپ شمشبب هلیغاب هملت هزاتو یرلکشاوس ضاسوصاخ
 یفلاب هقوتسسوا « یسامایاق ینااب نازاص « یمامایاق یراقوواط هل « یایر

 هدیرلهویمو هک اوف هدیزک . ردحود# یماولقو یمایروچ هارق « یساراط
 یسلاتفش « یسلادر د .دولوا یو :وا زاوکشوخ و رادآ :ردهرزوا تک
 هدراخناغا شیزاف شکیبا زر مدنراغاط ی د زدناوارف ینا وو زارک

 اکو تبک ۰ هتشب « هدنک اب بار ریش وب .زولوا لماح یسهنشیو یلرب
 « قیریآ هه وب + لفوت و ناک ردق لوا هدننوماخ ندوب یا دن زا رفق

 . رولوا ناغوصو هصارب « قاصمراص « نحو راح

 کج .تارکمم نکا هر تا آرش وب تست او رم

 رخ لات روللب و هدنکنر توقا یراص ر مان هشوکتک اما « راو ینایورمشم

 یناثم نایلوا یراخ .زامةح هدوش ا ءرزجو هط | هحزوب هکرولوا یعارح

 . ردح ود# یسوانشب و

 راغاب « یغاب لارق : ردراو یراهاکنارمس هدرب شمت .  یرلهریسم

 باب حاتفم < یسهکت ااب رضخ « یعاط سایلازرک « یهوروق لارق « یسوروق

 ندنرارباب ابا لک هرزوا لوق كسرادجاب ندو .یسهعلق :هناخ توزاب «یمهکت
 یساوواهلکو هجشراو هنغاط سابلازرک اتندنرار اب داباهوم .ندرلغاط هترواو
 كلتعاس چ وا ًاضرعو "الوط هجنراو هندو یکساات ندنآ « هجشراو هنیراریاب

 . ردراو عا ددع ( ۰ ) هدر

 یدلاهانیدوبنوتوب --. یلاها تاحالطصاو نادلب لها صوصخهچها

 « اهفو » الث« ۰ ردراو یراهحه صوصخ ضمب ,ردرافانشو یلهتسوب



PEیمهمانتحایس یلچایلوا  

  SED 2مچ  NEDE DEDE ODE DIE EIS RIE RIKیو  IENE NIE DDE EI BIE NEDE DIE DEDE DIEلک 9۲)

 نوا درا یهدنرزوا هئوط . اراعا نوجا كمر یراک راو یسحک+
 رخ رج رەد یدال هد رق یتهساط اشا ىلع هدرب .راو هد یرانمرکد

 - .. ۰ رداشام ناباش

 . زالوا رثا ندیوت هدنرلر وب هدلاح یرلقدلوا غلاب هننس یعرکی یبدلاها

 «میعر رمت ءاغارمت یماغالوق لوص ندننایعا . ردنوکلکو ضابیراور كنر

 ؛یلج رفعج ندنبط یاملع .لدتبا تیحاصم هلیساغا یرحکیو .اغا رادزد

 . یتاخ یزک اهلفلواقوح كنج هدرادوب . راردرصهلاردا معازیع.اغاییصوم

 هردیرلرومشم ناوو را یهایس ؛یلج یذاش < از یگ .ردمامهدقاحارج

 E .ردا توالت ی وک ردانیسنا بوک ناووب راج

 عماح هنروا هوا . ردا لها یاج یمءاس ءیلچ یزان «یاچ یزاغ

 اس اهل اراد هبوازرب هد رق یراهطوا یرحکی ا « شعا هناخ راج

 . راریتهزوک قرهءوق هدنا یرلهتسخ راددلاببرغ ۰ راشغا

 لیشب هدنرلشاب بولوا هدنیوب یرازید یا كنقلخ -- یراتفایقو لاکشا

 . راربک هلوط یردوکو ربشقاح ییهجموق . راو قابلاق رومس ینمریقو
 لو هقوج یرانبداق ۰ رارازاص قراص بوک سلطاو رومس ییایعا

 ربنچ قمشاب ضایب هنب رزوا بوبیک شوپ رط یاب یصاب . راریک هجارف
 و شراح تر رعر چھ ٠ رد راص یراکیدا جاو یرلح وباب . رارونوتروا

 ۱ . زامقح هرازابو

 دیس ؛«یهاس وج از ورا از وزوب ,یرلنولم یزاغ  یرلمسا
 همطاف یرامسا پولوا مظعتو رکتم یراسداف  راربلا رامبسا یک یزاغو

 . دناورخو هجو راج یرلهلوک : ردرابش یک هناطلس ها « هیت

 یرلهراح . راو یرامسا یک شلوص « یاو , لدازا « تاروه « ضازف

 « ءامورهم لاله در تروا یرازبق تاورخ راح «جوسا « لدرا

 . ردراو یرلدا یک زاسهراح

 هناسسنا یمد حص مسن بولوا فطل تباغ یساوهو بآ كوو

 ینلا نوا یرامن لوط هلغلوا عقاو هدننیامن كسماخ ملقا . رالشیغاب ناح



 ۲ ؛ ۵ یرلماعط ال اراد تارا

  NIE NIE KDE KEDI NIE KEI XIE NIE RIE RIEیه  XIE)هو  NIE E eI KDE NIE)یووک )۱ ی9ک نوک ۱92۲926)

 : بس رايد

 ادک رب یہ: هللا ر لکو -..ردناطابسم هک نک و ال

 اب یللک ینامز ناملس هش  نطویدنوط ك رەلکندن وف زرع
 فیرش سی رب هدنوسجا یراف رش حور هرکوص ندقدزاب یراتب انوکوب

 هنوط بولوا نقاب هیاروب وه اا حاتفم (lb ۰ قدوفوا

 اووا ( یسهکت اباب رضخ ) . ردهدوسآ هدنجا اباب حاتفم تاذلاب ءردهدنرانک

 ردهناتسا رب رمعتخو دیفم هرجا راتشغاب یهدنفرط سورول هدنج راخ یسوق
 . ردهدو-ا هرجا ناتسلکمب هدابارضخ تاذلا .نارع یسارقف .ردزا یاقوا

 ها لج س یف دهاحم رب ندننهذم مظعا ماما رپ ( یسهیکت یزاغ سالازرک )

 شعا تکس روالدر ندنسهبصق ابا هدسرف یعاحنسهردنمس ٠ ردن 8 *یزاغ

 .ردشمشود دیش هداروب هلبانمشد "هلبحرب رجا «شموروق یا تما هع

 : ردشلوا نعروظنم راتو, هلبا طخ ىلج هدنفرط هلق كنسهکت
 الا زرک دید یه يدار لق دا

 سابلا هلوا بهر هز نوجا یورآ كنا

 یاو ابروح هادکو یاب : یراحع هبناملس -. یراماهطالاراد تارامع
 تا روح هاو فرا قر: يراه وا

 هنقلخ قاحوا هل < ردیٌاد یرلابروج هدثلمراترامع یرحیکی . ردلوذیم

 . روناوا لذ نک را 3 دف لابا

 راد وب « راو یرلاسلک یقالفا ددع چوا هدنجراخ هعلق نن. یرلاسلک

 ندیفرع فیلاکت ميج بولوا رانایتسرخ -دعكيب رومأم هنیریمعت كندوب
 .انص هداناد کیا راو یدوم هلع ییا هد.ءلق نورد ۰ ردرللاسو قاعم

 ۱ . ردراو یرلوع

 هدنرانادناخ . ربلک ندهوط یروص . راو یرلهطوا راک ددع ید

 نوا رریوح ریغصو تآ ددع یللا زو, . راو یرلونف وف ردفزوب ییا

 هدنرزوا هنوط . رولوا لاطب یرانمریکد هنوط ینوک شبق . راو یرانمرکد

 زویچوا . ردشملییاب یرپوکرپ ندنسامالغاپهنیرب و هلیحز كرایک هراپ شمت



 یب هات اش یلجایلوا ۳۹4
 )9۵6 )9 )9و )یوگا )یک )یو )یک یک )یک )یک )رو )یو )یک یو او )ووک RIED NIE وک )و۵ )یرک نور

 : ردوش یخرات ررح هلباطخ یلج یهدنرزوا یناکماح
 لدی العا زدیسانم اشاپ ینطصم یخ رات رایدید كناشکلد ماقموب

 لفلکت ردق لوا ۰ ردهدنرق كنس ەحابا كن لوو : یەحیا هلاخ توراب

 . ردلکد

 ددعزو ترد هلح هدنرزوا لوب هتروا ندنارامعا هدشوراو یغناشآ هنس

 ة)اقندکسایراقاقوص .رددوحوم یشیه هدهساکد عاصم ردقوا . ردراوناکد

 هلکسا كشوراووب . ردرلهارهش یلهشود مریدلاق اب هلیاراشاط یرااقرهلوا

 یسوپاق روخآ ۰ ردرپ ماحدزاو رومعمو قیض تباغ یرافرط وباق روخآ و

 هراصح هداروب خرلتآ هلرابلنامع ینیدلآ بسا كلارق شوال بس هکغد

 : ۱ . ردنساع وو

 راک, كاا لک) ناو یسهناتسا هاکرد هناد یدب ن یرلهکت

 للو هدنجراخ یسودت سورخ . ردنصرو یوق ندنسسه یفاقوا ( یسهکت

 هانغ یراشیورد .ردهیکت رومعم هدنرزوا رار, یلغاب هدنبرق یسهجلیا كب
 « غارح « نادعمش نوک ایت ا زاو شف . ردتما یاحلص ردک

 .رد هتسارا هللا ارقف زاهج نوک انوک .راو رنادنالک ۰ نادروخم ۰ لیداق

 . ردراش2ا ریرخت رتی لأم یذ هچ هتراراویدو رد ماخز ربو رحب ناحایس
 یسهسقن تمعن هناکدنورو هدننآ بولوا یناربخ كراهداز لاخیم یزاغ هکوب

 هدهق یلوتروا نوشروق رب هرجا رازهفوکش ه.اباب لک تاذلاب . ردلوذم

 جات هدیراتداعس رس بولوا روتسم هلا هفوج لیشب یسهفودنص . ردنوفدم

 .رد نن نما همنأارق تابا برع ط> نوک نوک یفارطا .راو یرارونرب "یشاتکب

 | : بسانم ت عدرا رج
 ادک نب تراز مدسا « مکقداصو ىنا

 باب لک یا مهدیاناغفا یک ابوک لبلب
 : تاب د

 اا ىللک ندوب باطقا طق یده و تققح رازاک لک
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 ۳:۳ یسهعلا هناخابد
 )وکیل )ی یک NEI یو NIE NIE NIE )یو NIE )یو نووک یو یک یک هک SIDED DIE IE هو یو وه

 ضوح بولوا هزیکایو كاب تاغ ۰ رد قابا زو يا ی هک راو یرلض وح

 لسغ هدرلهقبط هروک هنیدق سکه .ریلتیا ندرلنابدرت عساو هفص شب هجا
 زکس هدنلا كرك زکس . رارالاط ایام فک راندبا كاروانش ۰ راردبا

 كنو . ردک اردایذولدلها یرلکالد فاصو كلاب راو یراهنروق یننحددع -

 لوترواهتخش هر دنشیمهشوک ترد كنسهق بولوا ناتمیتع.ط .ردلدتء«یوص

 هناخعغابد « ردراشعد ( یلکرید لیشب ) هدا هلفلوا یهرد لشیر ۳

 . ردهحللا رومعم یلوتروا نوشروق هدنجا ینالم شوراو : یمهحلا

 .رد واح ینسهحار تروکوک نکسک تولوا یتیربک ینآ .ردلدتعم ینوصهدكن وب

 رارنالل وقهدقعاب شبا لقیصمو الح رلرل | هلرهشد ندوصو رابحم و وق یتح

 هایلوااع .حایس » شلزاق "هرزوا د مز هلبطخ یلج دیرف هدمامراپ كربقح یتح

 بوریکهلعاخ لوا هنسهجیابا هناخغابدوب « ىدا راو معاخ شوموکرب هدنمان
 یدیا شمالغاب كنر یک صااخرز نکا صلاخ میس ماخ ۰ مدقیچ هرذط
 ینر كمعاخ هن « دا اتشم هنسرب هددارغلب ب ودك هنحتف راووا ات

 هلبالا فصن ات ندتشاح تقو «رلکک | حابصلا ىلع هیارو .یدا شما ربغت
 ردهحیلیارب لهروق زکس ۰ لتولخ ددعتم ۰ رارناقس بورک راتداق ردق

 رکا . نمریو قنادو هبحرب را-قرچ كاپ بوربک هللا یجهلیسو هطوف سکه
 هصاخرب .ردهلیو ید راهحیابا :رتاس . ریو ها رب هسهزال هسکو لامتشپ

 قذلوا هدنسابروچ یادفب « ردیک هکرس ینوص كماجوب هکردوب یمه
 تروع رانیداق ینابوا ۰ رولوا قباب انوکرب یغاشآ ندنغانباق كنوب .ریریو
 :یسهجیلیا یموقسورخ .رکود زاقارب رثا ندیوتومرسرپ . رارروسهنیرارب
 اس هرزوا قاط ددع زکس .ردهحیلیارب رو دین زر جا كنوق
 كضوح یهدنطتسو ات . راو یوکلمل هقرب نوسم لا تسهرک « شهلوا

 تباغاما .راقآ زورو بش فاص بامرک ندنرلزغآ نالسرآ یهدنفرط ترد

 هدقدل وا موح ص یر ندرابلنیدوب .ضەدبا لمحت کمرک ناسنا «رد قاد ص

 ندفقوبناح .رازدباهزانج لسع بود تک وص هلرابحیف ندهحلباو یبابرقا

 . راریربتکندن (یسهجیلیا كىلو )وب اینک ا هکر دراو رامدآ رومأمهتمدخوب



réیم همانتخایس یلچایلوا  
KIDDIE IENE DIE DIE ورک ورک NeIENSIE NeIERSIENSIENSTENEIE RIESE NIE NIE یو )یوک )ورک )یو( 

 هدننامز اشاب یلع دیس نوتس وش ۍدلساب

 كند "یزاغ لوا اضف نماحر ندقح رد وب

 دنا شاب هرو ناح رانالوا هدفالخ

 پوط هل یجا هکردراو اهد را صح هلو تاقرب هدنزوب جا كنباط وب

 یحاتفم .كنهعلق . ردراو رلب وط رظا ههنوط هدهلووت . ردلامالام هلیسهلک

 ییسمک بودیا تسارحو ظف- ۰ ردهدسلا كاغا رادزد هدنامز عیج

 بورک ریارب هللا اشاب دا لضاف هداز یر وک ید ریقح یتح . زاقارب

 . ردعدا كس ىلا یرادام اراد كشوراو یغاشآ وب . مدلسهدنا اشامتو ریس
 ردوباق ددع نوا لج هل رواق راو دو یراواق وص كراصح هلو تاق شب

 ا: یزو رل اص هل ترد یعرکی رارب هلیشوراو هناخ عاد

 یحاح «اشاب نوغیوط « یحرب اشاب ىلع « بالود « اشاب یناعصم « واق روخآ

 هریدنش یلهحابو غاب یناقوفو یناتحت ( ۷۵۰۰ ) . ردیرلهلح كب ناع ۰ رفس
 احماج . ردروتسس» هلبا تیمهریک رانانلوا انب یکی « راو یراوا یلوتروا هن

 ریکراک یسهناد یعرکی . ردنارم ترد یعرکی . راو یخد یرلهصرع ناریو

 یجاح ءاشاب نوشوط . راو یءاحلنوشروق ترد . ردهرانم هت یدردو

 شب . ردیراعنصمو لمکم یراماج اشاپ ینطصم لوبقم ۰ كبناثع + رفص
 اشا نوفیوط هلیسهسردم یی كناشاب ییاعصملوقم یرارومشم راو یسهسردم

 هماح كرش و . راو یا اشابنوفاوطر یاخرب کیلا .ردیسهسردم

 هنایو :نواق .ردراو یرلهحاا ای فک هدر e : ىرلەحىلىا

 ندناتسراحمو ناتسکنرف : هجیلبا قیچآ . ردیرلرومشم وصییا « كيلي-او
 ەرە حلاو . ردفان هتلع ید عاشو هج نت رگ رل راک هب ع هد ع

 هدلاح ینیدلوا یزمربق بق دوجوهدنما كنهحلبا هکردلوایطرش كنهمریک

 لبسشب : ددیائوط یضا یدنکو ییمنک یناوئا ناهو یلامقیج هبءهرمشط -

 ددع کش هدنرانک هن وط ره هدنجا :یشوراو تلد : یسهحیلا یلکهرید :

 هدنما بولوا روتسم ها تیمهرک . راو هبق رودم دمآ رسرب هرزوا را



 ۲ شوراو كوس

 KEDE DSK DIKE RIKE KEDE NIE DIE وی وکیوم نوک DEDE BIK و مک DIE DEDI یوم وج نوع یوج و

 هني بوریک ندنسوباق كنوب ء رد راوید راصحرب هجهقشپ .رلرید یسهلو اشاپ
 نیتم رب رارید یسهلوب اشاپ ناماس هرالحم وو رولیدنک هبیغ هلبا هارهش وا
 لک ات هب غ هللا قیرط روک ذم بولبرک ندنسسوباق ید كنوب ۰ ردراوید

 یراراوید راصح هلوط هلوب تاق ترد هحنراو هنسوباق سورخ بيرق هناا
 ردق هنسواق سورخ ندنسواق هلک-ا . رراو هسراود راصح هتروا اب . راو

 .ردراوید تاق نیلا یدادش یرانک هنوط .ردعدآ كس ییا یبوطكشوراو

 هلک-ا یعاشاو هدنفرط یموپاق سورخ یراقوی .راو یرلوپاق وص هدرب یدب
 رقرق هدنرب يه . راو رلهباط لوس یک هریزج هدنجا هنوط هدنید یسوباق

 ۔ویاق سورخ ۰ ردراو رللوق ددع زو رشو راپوط زیب لابو هقاش رشا
 هرانم ندنا « هوباق ی. یراقو راب هشواشک یقدنخ هونج هرشط ندنس

 یغاشا تاق نا مدآ كس لماک هج او هنسهلق اشاب شواس ندآ « هنسوناق

 راول نهتم ددع قرف هدراو د نالوا هدفرط و ۰ ردراو یرراود شوراو

 هب هنوط په یرلوا كرالګو ۰ ردهلاوح یراراب هبرتو اب لک هرلاروب . راو

 نیق هبملقویو .راو هلق كویب رب هدنجا هنوط هدد یسوباق روخآ . ردرظا
 وص هوط ندک هلراخرحو لءربنز هراصح هتروا کراو اهد هلق رب رکید

 نلاب یراود هعلق ردق هنسوباق هلکسا ندهلق و . راق ندهلف و هللا تعنص

 اشاب ىلع رطاب هنشاب رمسج هدنزاک 4 وط هدنا وا یسوباق یسهلکسا . ردناق

 . ردقوب یلئم هدرادحرس وب . ردنیتم لا كراهباط نوتب هکردراو یمهیباط
 هدنناقه . رکج پوط تاقکیا .ردطبح لاثم هریزج یبهاط وب هنوط رهن
 ندوب یکسا یراقو ندننورب اباب لک . راو یرلپوط دمآ رس هراب رمشمرکپ

 هتشد یرلد وط نالوا هدنناق یراقو م رکود ردق هتسهطا رب یهدنسوشراق

 . زامرودنوق شوق هرلارح وب بوکود یرارداو نوتبو ینسارح تیمکع
 طخ ثاث هرزوا سس ضاس هشوکر اج هدنتهج رظان هبهنوط كنهیاط وب
 مولعم کودبا طخ انوکن هلغاوا درعب هفاسم . یدنوروک تباتک رثا رب هليا

 :شعا یخحرات ك.هاط . مدوقوا بوراو بونب هغیاق رب ناه ندنیدم هلوا

 یدل وا داش یجور ناعلس ناطلس هس ها دمحم



 ى تاتا یاجایلوا 4 ٠
 درد اتم اف مهمه م اف ما ماش م اف مات م ات ما ما اف مات دات دام ۱29۵6 )۲۵ )و۵ یو )یو هی

 ون وس یرافاق وص هثدلوا لزا تر ناراب « ردلهشود مررسلاق اباربس رش

 تیاف هدیماوه كراصح هترواو . ردبا كابوریپ ندهراسو تافرخنم بور

 یارس یغاشا شوقوب هنناج سودول ندشیارس الا لزق . ردفیطل
 ییراوا تارفن ددع نوا هدنسارآ یرلراود نتتم تافییا نکردیک ندنتل |

 رب هدنزو جا و رنک و قولوص یغاشا بوک ینرلەیباط مظعو
 جر ر لام جوجابو جوجأمدس كوبوب ندنراهیباط ندوب عج هکراو هساط

 نوا هدنسیناقوف ۀقبط.ردنکم قمانیوا دیرج یلتآ زوبشب هدنتسوا هکردجاب
 ۱ و شش هد نوا ید دنیا اقلط : ۍرابوط زمج لا هدا
 ظفحتسم ددع زوو اغا یدب هبهیاطو .رافبص مدا ررب هجا كره هکراو

 مظع رعف ر رب ریو ناشن نداع هاح هدنسهرمذط كن هماط و .وزیمام رالو

 كن هساطوب .ضهدا تأرج مدا هغاب یغاشا «راوقدنخ یلاق همسک ضیرعو

 ندارو . او اب هل وط تاقرب نا هطاحا یزو كدارس لزو یفارطا

 را هلربحشز هدنزوب شطو جاتنوباف ,ریلیدیک هدعدآ كس هنشوراو هناخ عاد

 نابدرن نداق همسک هنب هرجا قدنخ کهدنزوپ جا . راو رایرپوک همصآ

 . ردراو یلوب وص ییا ریلشا ندا رب هلی
 هووا ر عساو هدنسهرد ندو هدنرانک هنوط هما یشوراو هی اخ عاید

 یلوتروا هنت ات رکراک زکلاب . ردشوراو رومعم یلەاخ كرم لماک هرجا

 « یهاش رمت . یلکرید لشي « هحیلبا . ردهلم زوقط . ردرلوا تاق رشکیا

 « یناخ چوا « ینادص بتکم ترد یبارح رب نوا . ردیراروہشم یراهلح اغا

 هحهقشا . ردراو یهحلا ددع جا .«یران اکد عاد ددعزوب ماکت چوا

 هلکسا كرهدنک هبرغ بناج ندشوراو وب . ردراو یسبشاب وص بولوا تباين
 . رولپررک هشوراو كوب ندنسوباق

 تاق کیا روایجا ههلبق رولپرک ندنسوباق هلکسا الوا -. شوراو كوب
 هنس و اق رک روخآ یغوط هب غ بورک یرجا ندواق و . ردوناق نام

 یسهلوب روخآ اکوب . ردراصح هلوب تاقرب یفارطا .راو ءارمشرپ عساو ردق

 . نوقیوطهرالحوب هکرولیدیک هیرغ فرطهنی بولیرک ندنسوپاق روخآ .رارد



 ۳۷۹ یرارازایو یثراع ی
 یک )یک )یر )ورک KDE )وا NDE NDE NIE یوک ووک Ns یو RSI NIE )< )هو )یوک یوج )یو یوم )یو

 یرحکی یرومشملا .راو یدحسم هل ددع ین نوا بس و ی رل دسم

 ۰ رد ید أ هد رف یرلهطوا

 یققطصم لوبقم هسردميب : رده سردم ید یه = . یره سردم : 2

 ین ید یرابتکم . راک ندفرط تداعس هناتسا یعاعسرد « ردکناشاب

 . ردبراروهشم ېتکم عماجهتروا ۰ یتکم هیحتف بولوا ددع

 لها.ددع زوب چوا یسه هرجا راصح هترواوب --۰ یرارابو یثراح

 شام عون یه هرچا رهش اما « ردیارخ یناتسدب هجرک . راو یرلناکد فرح

 كرارر . ردیءو-شراج رلرا طع نم نده . رددوجوم بمیق یذ
 ۱ . رد رظنم یذو نازم هدیراداکد

 نی ابر, رهشوب « ردهنادر, یبوط یسهمشچ ۰ ردراو یناخراجت ددع شب
 تا هجرلکس ۰ زامالوا یاربخ زر نع ندوص هلغلوا یلاع ةعاقرب هدنشاب ااق

 یمهمشچ كتر ۰ راردبایتس یهعلق "یلاها بویشاط هلرابرقیوص هنوطیوب
 یهلولرب هدندناح یسهبرت كيدما هدنسوف یعرح كنعماح یار اشاب هسبا

 خرراو فرق نمک داسا ندهوط اشا یوق را ات
 . رولوا ناربح رللقع هنتعنص هکردشمراقح ه هعلق

 اش زی« قوا و ف و ز ردزاو میظع "لقب دنیا هلوط زیپ

 هحنبیقع یر, یرب یراقاقوط هنیوص هنوط كراخرجو هکدلپروج رابالودو
 ناورداش یراقوب شوقوب بوربک هنا راپوک یبوص انوط هليا روز هثدروا
 هلردبا بات بولک ردق هن هم شح درا هن روا ات درهبهلروک یک

 ردنوعتربع تلخ ر جاتحم هکمروک . راقح

  ییدس ناخ ناماس : ردراو یرالببس هدرب شب شعب .  یرالبس

 اهدولیبس یسوم هجوق « لس اغا « لیبس اشاپنالسرا « یس اشاپ همالوا
 یرلوبوق نادناخ ندایقهمسک هدددع قرق .ردرالیس یلوتروا نوشروف هڪ
 یرلجنرهص وص نیمزریز ددع شعب زوب هدرهش وب .ردلاق ندیکسا هکردراو
 : ردا نابرج ہرا ربص تر نارا نالوا لزا ندرلماط هلم « ردراو

 ر رتکر لاقس ندهنوط ینوص ,ردراوماح كوجوکرب قحا هدراصح هتروا و



 ریقح بولوا هرانم دمآ رس ىلا همدق ( ۲۱۰ ) . شعا قلکاح ندیکسا راو

 ند ص ص ضا فاص . مدیا اشاعوریس یرلارح نيدو « هتشپ ندنرزوا

 بناج . راو یسوبق کیا كعماجو . ردهرانمرب عنصمو نوزوم شملیپاب
 اهردژارب یلدانق نکهوک داتسا هص رم ضارب هدنرزوا وق یهدقرش

 یغور وق بورک یترلفادود بوجا ن غآ .ردحورینابوککشعا یریوصت
 هرزوا تآ رضخ ترضح هسشنال هدنکوا اهردژاوب . روروط بوریونق

 بولآ هتل ییاهردژا بوروا وکنوسر هردژا هلبغارزیم هدنلا بولوا راوس

 ۱۳ ار روم و دوم لازا دقن یک . ندهدکمهنکنخ
 هتروصو هسک » بودا تک ازت یزاغ ناخناماس هد راکدب د « ردلکد قمرق

 یلاش شرمعک ندنندرک هند 6 ۱ نونتهمر ۶ رانالوا ماسم ۰ نوساقا

 . ردشمردتا صالخ ندهمرق بوردنروا هسرارزوا كراتنهو بوراقب>

 یرلکرید یورسهلج . ردلکد رومعم هلا باق رکر اک راونارب عماحوب <

 صاصر یحوطس كنراترامع هلح هرزوا ناواطرب ران رحس شقنم هرزوا

 تیاغ هعماج کلوا « رددبعمرب رونم ( یعماج هیحتف ) .ردروتسم هلیانوکلین
 قانوقرب هکراو یتعاس یلکاح كورب هدنسهرانم كعماحو نکل ۰. ردماشم
 توفهققد « راردا لمع هلتعاسو یرلعماح رهش هلح .رولوا عامتسا ندر

 هدنحا یشراح ردعدق یحدو ( عماح هنروا ) . ردتعا سرب تسرد رھا

 كرش بولوا ماع قبرط یسهسرا بناوج . ردقوچ كب یتعاج ندنغیدلوا
 یلوتروا تم هرک « ردفورعم هلان ( عماج هتروا) هل-غلوا هدناعفل | نع ات

 ندوب یارزو عج :شعا اسلک هدو ( یماح یارس) .ردعماح یلەرانمرب

 یسەرانمر هدنزرط ینامع . ردم رق ها رساشاب « رلردبا تاللص یاداهداروب

 ینوشروقر هدنسد یسوف یعرحبولوا اب « یلەشود صم . عنصماما راو

 هرزوا:یسابلع هتع كنهقو . ردنوفدم « كب دمحا یزاغ » هدنجشا یلاع هبق

 : یحشرات ررح هبا طخ یج
 هلواراب یراپ هدکدتا نانج رازلکمزع

 ف ا ی ا نابشا یدتساكیدمحا لسوب یالعاجوا



 یرلترامم كراصح هثروا ۳۳۷
  NITED SDEنیک ورک و  NIE NIE NDE NEDE DIE NIE SIE RIE SIE DEDE KDEو92 )یک )یک )رک )یک ورک )مک

 كدرېدلد هم .ریت نیرضاب لارق مهاش
 كدر دل نزوایدنک ه وخدم رفاک لوا

 یخ رات اکا یدید لاک بحاصر, یدقیچ
 كدردلد هلا اويا ىاملا لزف ماش :

 هنس ٩۳۸
 هچ یارسوب هلکمروک هرصاح هرکه همعلقو هکردلکد ینخ هفوقو لا

 هروک هنعدق راک هکهراح اما . ردشلوا رومعم هنو شماضوا هرامادمنا

 كيارس :ردقوب هسمک یربغ ندرادزد هدیارس الا . رد راشمامهدیا رومعم

 لءربنز قارنم .شبش .هبرح «ناقلاق «جاق یاب «قوا «كنفوت یرانیمزریز
 لا تفز . نارطق « تفن « كءروک ء همزاق ۰ قاحم . هطااب  تشخ « توراب

 یارسو اشعلادم هحنکره . ردهدنلا رادزد یحاتفم كنرلهنزخ ء ردلامالام

 هحیکره بونلاح یناع ةناخرتهم تاق زوقط هدنسلق هناخرتهم یهدنبرف

 ددع یعرکب تعاسب تعاس . راردیا قلنابساپ حایصبات تارفن ددع كرب ییا

 هدزا باوخ یحونرب . رارشالوط لوق هلیراكنکدو هقلف یرااغا هعلق

 . زلراءا.یسووا بوروا كنکد ددع ناسکس بودا رادب هسروللو

 كنبرایدنک ییدوب یتح . ردهدنزوک كنهحیسم تلم نوت هملق وب ارز
 نکنز لوالاک هس یرلنالوا یامولامو یوا هدندو ندکسا بودا ضرف

 الا یتسهعلق نیدوب هللارق جم رابره لارق یدیو ۰ رارریو زیق بودیا رابتعا
 دارا هلاوح و .ردهلاوخ عل یئاط ساببلا زروک هارسو . راردبا روز هبد
 .راو یراراوبد هعلق نیتم تاق ییا هدنکوا یناج هلبق كءارس نوجا یفد
 طقف . راو یرلپ وط دمآ رس هراب یالا قرق هرژوا راهبعت میظع هدفرطوبو

 ندفرطوا امم اد یهعلق نمشد . ردهلاوح "هقبقح یرباب ( تاباسهوم )

 ۱ ا

 ناملس . ردبارح رب یمرکی هلج یراعماج س یراترامع كراصح هتروا
 هبارحان ندنسوبق هلق كمدق عماجوب شما اسیلکر, عنصم ندلوا یمماج ناخ
 یسهدانمر . ردقاآ زو یخد یضرع « قابا زوکیا یلوط ردق ههجنراو



 یمهمانتحاس یلحابلوا ۳۱۳۹

  13 DIETITIANتم هضم اه هضم ناف شم اتش ماتم 3۵ نم 19 تم 1 هم اش 1م ۱3۲

 شمراردبا افهوقوذ هدنرانکكنوب نامز یرلقدقارب هموصحاخ راناتسرخ

 بآ رب بل بودک هراجنرهص یهدننن | كنادیم راوص نافا ندضوح وب
 یاب ءینادیم هناحشوط .رلزعا فرص هرزوا فارسا ینو, هعلق "ییاها . رولوا ۱

 نالوا هدنفارطا . ردهدنرزوا رلحرهص يهدشمز ریز به ینادیم اشاب

 وب . ریکیرب ہرا رص وب په یتحر ناراب كنيارس الا لزق وبو كراترامع
 ته ریش طقف كع رکا راو ینا اشا دارم مدنکوا تضوحس

 وناق نورغوا هکزاو اهد واق رب هدنکوا كعماح وب ۰ ردندشاط یسهرانم ۱

 هلاش ندقرش . ریلشا هشوراو یعاشا هلا نادر شاط همدق نوا . رلربد

 نادر شاط همدق نوا هدنفرط یراکزور سودل كضوح . ردوباق رب لام

 وباق رمد كحوک رب یلینبا هنلوب یسهلق وص ندنا ۰ هبهجراصح یغاشا هلبا

 ردراو .

 یولع  راسبو نبی یبراقاط كدوپاق وب -۰ یسوپاق كنيارس الا لزق
 باب رب . زربلاق ندزعاتک كلهستبا فیرعت یی راک یهدنرلهنع یلفسو
 همدقناسکس یراقوب بوربک یرجا ندوباق وب . ردماوبالاباپ ابوک هکردالعم
 هکردیلاع "ناخشاوید رب  رولیقج هنسهناخناوید لارق هليا نابدرن شاط مساو

 شقن نوک انوک هنیرزوا ممر یزمریق اس یفاص ۰ ردقوب یلثم هدکلف

 هب شوقن یهدنراوید .ردشلوا یدننامنیچ ناخ رایعم قرلیاب نوملقوب
 مارو لوک صوصف عاونا ییمز كميظع ةناناوید .ردشربح همغو
 رش یرلرب ضع كعدق نادناخوب .ردلاهین هکردرلشعا هلبا كوکعم نومتربغ

 ررپ هدنرلهق كرصق نه بولوا لاثم قنروخ رصق تاق رشیدب « رشت ؟
 . راربد ینارس الا لزق هدا ندنیدلوا لیصا بوط نوتلا

 جوع هلبا نابدرن قابا (4۰) هرزوا قلوا صوصخم هترالارق سورکنا

 هرلناروتواهدنحا .ردناتساد هدراللد هکراو یدننامی رصقرب دنلبرس روللوا

 تاق تاق . ردرظا هرلارح یهدفارطا نوش یرانزور ۰ زمنا رثا باتف

 هلدمان ینارس الا لزق هدفرطهو . ردراو یرلهعاق رکو رغص ردق )۳٤۰(

 : ردوش یحرات مرم هلا طخ ىلج یهدهناخحناوید كوب .ردرومشم



 o یارس الا لزف كندو ]

 ا .ردمکحتسمو ناتم تاق کیا هکردراو یسواق هعلق جا لیدروک شاط

 حوریذرلنروک هکراو یریوصتنالسرا ددعییا هرزوا یمایلعهبتع كنسواق

 درو ناشن ندلفسا كرد هدنسهرا یسوباق کیا كنهعلق ما وب . رلردبا نط

 . راردبا نسج هدارون یراناسیعا ریش یراولناقو مرک ۰ ردراو نادنز رب
 نادنز وب بولوا رب عساو ولیخ یسهرا یسوباق کیا كنهیلق چ اوہ

 حالسرپ شلوا قرض هنشوجو هبج زویشب یماغا كوبر, نوکه هدنفارطا
 یماغا كولبرب رکید حایصلا ىلع نوک یستربا ۰ رلکب تب و هبرللوق هعلق

 بولوا یداو عساورب . ردقو وا الصا هدورجا ندنسواق نادنز و .رواک

 كنرد یک ینادیم تآ یهدلوبناتسا ۰ ردفراعتم هلیمان ینادیم اشاپ یلاب

 ماح رم ردن دارا هک ردراو بوط هد يا هدنادم و . ردیرپ

 ی۹ج و یحشوط یارطا كناديمو . راو یسهلک ندشاط ردق حق

 ردیلزیک . راو وباق كحوکرب هلبمان یسوباق اشاب یلاب هدنل اش . ردیراهطوا

 بودک .دادنا هشوراو اشا ندارن دف ریضاح نک . نیل یا

 نیم هدنراو د هعلق تاق کیا ردق هن سواق قلوص یعاشا ندواقو . راک

 تبونو رلهناخ لوغهرق هرزوا رلهیمتو هلق یلوموک هجا ر و مکحتسمو
 یسوناق رمد نیتمر رظان ههلق كننادىم اتشاب لاب ءو . ردراو راهاخ

 ںارق کراو اهد مع نادبم ر هدنسورحا بولوا یسوناق هعلق جا ۰ راو

 . رارید ینادیم ییارس
 قد نه نخ هراکیو ضاس هدننادنم یارسو --« ارس املا لزق كنیدوب

 یلکو هوس لقواق ردق راب وک یاورسخ هدنحما « راو فیطا و منع ضوحرب

 ندنغوباق كجو هک شکود هليوا ندجنوت را داتسا یراووصت كحو
 هلا تعنصر یخد یحدق مظع رر ندحوت .ردهرزوا كمرتسوک یبرازونوب

 وت وب ارز .رداکد رشب رودقء کرد سش«روطوا هرزوا رلکخوب روک ذم

 .تسانم هه راح هایم هدنرانک كحدق .رافص مدا قرف زوتوا هنحما كحدق
 ويد هرهج دب فوعو سهم هدنفارطا . ردشملبزاب تاساو راعشا هحراحم

 . ردبا نایرج رلیفاص ءام فرط فرط هضوح مرم یعاشا ندنراهلک دیفس
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 .ردرا-عدق نادناخ تاق تاق شلوا عقاو هنفرط ییا ره كرا۔اپو یشراج
 بوط ہد ەر صاع نح ۾ ردراو راسمز رز تاق رر ہدآل | كبارمس يه

 1 راررک هنتلآ رب ندنسهمدص

 هلبوا ءدنحتف یانثا كبایلس ناطعلس رانادناخ کءدنسارآ الح كنیدوب
 نیشنشاپا ریس كرلنادناخ عج ؛یرازاپویشراج هلج هکش عا نیزعو رو«

 یایو حوطس كراد هلحو هتسارا هللا راماح لام فحو رولب یرلذزور

 ۱. هتجقو رقاب یزمریقو هکنت ندجنرپ یراص .شهاهتساربپ هلبا نوکلین صاصر
 الاح اما . شعا راتوس شقنم هلح شعبا راهناخ یلوتروا هلا راهکنت ییالاقو
 كس زون هڪ هدنرلراو دو ردو هدنرلوو هرلهاخ ضعب ندهسغ شوه وا

 یشراق هدنشاب هشوک ره كرش وب . ردراو رللاثت عنصمو هبیرغ لاکشا هنوک

 اح «شمریلیکچ هلبا راریجشز ریمد هقنارپ نیلاق تاق ردرد ۰ رچوا هبیشراق
 . داو یرارک وو ككراوا نالوا هدنشاب هشوک ره . ردراکشآ یرارب

 بودن مدا ز وبحوا هنفرطهل.ق بولبقبح ندنمارس اشایلراصح هترواوب

 جاغ | ندنرلکرید هشم ناولب هنوک ررب . ریلیراو هنسوق ینادیم هناشوط

 هدنفار طایظع نادیم ه زک اوكار یرجاندیوق بابو .ردراوقنیتم یلداق

 . ردراو رهناخ هبجو رلهناخ هربخو رلهناشوطو رهناخراک كجهکود راپوط

 یحارخ مور ررب یرب یه هکردراو راپوط زیب لاب هرابیللا هدتل | راماط
 ,هنرونمولق راس ,راذیص مدا هن راجا هکراو یرلب وط هقباش هراب یللا .رکد
 نازق « تاقشوم . كکم .صاقم « یعاا زومود . یهاش « ناواه ۰ نز رض

 ینادیم وب هکرد یلیغس هدنادیم وب یک راغاط یعاونا كيب هح كرلهربخو

 . ردلکد شمروک "یش رب هدناهج نیا رظن ناعما هب ناختوط ویو نیهمروک
 رظا هنادیمو هرزوا قدنخ هملق ما هدنکوا ینادیم هنا وط .وب یتح

 هرس تفه ردژا یر یه هک ردراو رابوط رروط هداما هدنرلکلد لافژام

 هظفاح ینهعلق | راپوط وب هسربلا نمشد یراصح هتروا دیاش . رزکب
 . ردا

 هرزوا قدنخ هعلق ج ندننادیم هناخوط وب س . یسهعلق ج | كنيدوب



 نرو ینارس راصح هتروا

 هدراصح هنرواوب هن .رلش |یعاشاندماحدزا ر, بابو «ردراوبف ريمدو ناتم تاق

 ررک هلا ترسعتآ ندهزاورد وب الخ هلاش هدو ( یسوق هناسحوط )

 شاط قاآ نوا یفرط وب اریذ . زاماقیج بورک هلبلوپ هارآ اما ۰ راقبج
 یرلارح تمککوهتفب ءرظانههنوط .رلشانداروب هشوراو یغاشاهکر دنابدرت

 هناخ بوط ید وق رب ندنآ . ردنابعاو فارشا باب وب ۰ ردهریسمرب نبا
 هننادیم اثاپ یلاب ندوق وب ۰ ردوق جاغآ اما . ردعساو باب رب رد هننادیم

 غاص ببرق هیوبق وب . ردوق رب رطان هقرش بناج « ردک هنیارساما لیزبقو
 یدب وب . ردریغص بابرب لکد هارهش رظان هقرش ینو هچ را صح هدفرط

 یسوق هکر دراو یرلیارس نادناخو نابعا هدنجما كنبراوق هماق هتروا ددع
 كترف نوم رعنوماقوب شه هان یدادش تاق رمشلا یش ددع (۱۰۹۰ )

 قرهلو اف هدرلظع قارحاو هرصاحم هرکه .ردانعر توس یاس دنس

 . ردروتس لا :تیمهرک .ینمرق یارب اقا بولوا شاوآ وومسم هب
 هدنرزوایراود هعلق هدنلاش كراصح هترواو -, ینارس راصح هتروا

 قحاراطر لنشش یئزور رظاب هتمکع "یداوو هتشب یار و هانوط رم

 یلیلوح راطرب یلهطوا قحاراط ددع زوب کیا . ردرصتخو دیفم "هناختاود

 عیسوت بویمهنیص هیارس وب اشاپ دارم هرق یتح .ردیارس زسهجا یلمامح رب
 . ردشمر دتا ریمعتو

 : یحرات كنسهناحاود

 همالسا لها تراشب ۰ ارب تکلم یا ابا

 ادا ننحمه مرخو داب خرفو داب كرام

 ےراناک | یدجو یدید همظن بویلبادادادخ

 احا یدلىا ینارس اشا دا هل ادع

 ۵ هنس

 یارس و هروک هشدو اما ردشمتا رومعم اشاپ دارم ینارس وب هجرک

 .رد راداوهو اعناهح تاغ «ینم هرزوا یراو د«ءلق یراهطوا هل .ردراط ۱

 . رد فلک مهدی راهطوا یرحک .ردراو ییارس ینادختک ءاشابهدهن وا ندنوب
 هچ بم
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 نیدوب الاح . شمرلریشهلیوس هلیسهحهل یدو هد « ؟ یمولالوتروف
 هدنزوپ ما كنسومق وب ۰ ردلثم برض « ۰ یمولیالاب » هدنسارآ یرلیدوم
 یود یرحا نمشد < راو بوطر راغص مدا هنا هلاق ندننامز نمشد

 راو قوب ناه هجئدبا شتا ینوطوب یدومر ناه نکریاک بودبا شیوروپ
 ابو ا تیاسآ لقا نارزط .ددرمفطو نالوا تساتع مدنسازآ
 ردشمرس هکاله كاخ ییرارکسع هدیزک كيب هج هرزوا یلقن كرانابتسرخ
 ۶ راردفاعم ندهرب«ا فیلاکت هه یرایو-م ندوب ندلجاوا الاح

 راج اما « راردنکابس «درلانب رکراک تاق تاق هدنزوب ما كنسوق

 ریزیج «ریزیج هسک یدومرب هنبرللا یالوط ندتهجوب كراباهچو هسع
 هکر دراو یرلپوط زی لاب ددع ترد هدننا كيوط وب الان . راردبا بایک

 هدننآ ندنغیدلوا هارېش راشیا هشوراویغاشا یسوبقم وب .رکد هعلقرب یربیه

 کوکر جنز ددع ىلا یرلترضح دادغب حاق هیبد راهدیا اشام وریس راهدنورو
 ددع ینلا هک راردبا برض هلبوا هللا تشخرب بورد ساب هریرب یراناقلق
 كنسوق مو رلناقلقوا الاح .ردیا رذک ردق شیراق کیا ندننابر وا كناقلق

 یروج ههدیدنسپ برضوب . ردبولصم هلبا راریجنز هدرارک یهدنزوی 2
 : ردشعد یحرانوش یاح

 یخحرات یدد بودا اعد یروح هلا قدص ۱

 نوزف الوم هديا یناطلس یوزا توق

 قوالو رب ییدلد هلبا قارزیم كناباب سابلا زرک یزاغهدنناب هدنناب كراناقلقوب

 .ردراو ینلاصرانارقحاص یلەناخ یتلانوا .یزروک ریلک هقوا زو ۰ یربمد
 كنهعلق هئروا وب هن .ردقلاص هفرط رب رلک هق روا یمهناد رب یه كغلاصوب

 ردقجوبق راط ۰ لوجوک رب « راو ( وق یسفق) هدنفرط رظان ههنوط

 شاط هنسهعلق شوراو كوب وب یعاشا نادوق و زا بورک تآ هبارآ

 هرارد ید ( وقنوغوا ) کوب .ردوف بعص تاغ اما  ییلشا هلبا نایدرت

 025 ردزاو( یوف یار ) ارا هترواوب هس . ردیف رط ءارامدآ هام

 کیا حوتفم هلاش بناج .رلدیک هنیارس اشاپ بوریک ندوبق وب ناوید بابرا
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 هلراج رب و هباط هلم هعلق هطرواو . ردراو راب وط هجحاص هدراقاقوص هڪ

 ٠ .ردانعر ةعلقرپ الجو ضایب یک یا ایوک
 . ردراددسدس ددحو دیدج ددعید هله م. یمسوف كامل نیز وا ۱

 . یرکو «یرک او بعصبولوا تاقچوا ( یسوق اووا ) هدناجسودو الوا
 زالوروط هن روزو زی.لاب مظع هدنناج یکیا كنوبق یه .ردرلوق ریمد یللوب
 حالس تال و رلهناخهبج نوک انوک هلم هدنسارآ رلوقو . ردراو یرلپوط
 یلکشفوت هدنرالا یراپابمدید زورو بش ج ندهدامآ یاو ا
 افتربعرب لاثمهرحض هدنسهرشط كنوبقوب .راراقاب هدایرف رب بوناب رللبتف و هدامآ

 ندنیمز ردق مدآ جوا بودیا ترشابم اشاپ ناعنک یجروک هکردراو هیناط
 هزات تاسح یسهعاق ندوب هسلوا مام : شقار ما ا اما شمقیح هب ىلا

 ردهلاوح یخر یراب دااهوم هرجا رلعاب لباقم هف رط وب ارز . یدرول وب

 یني را كنسوراب نالوا هدنسراب كنهعلق هسلوا ماع یرلمظع جر

 كراصح هتروا .ردلم هیاط نیتم مدآ زوبکیا رادام ًارناد .یدروروق

 تاق هک رد ( یسو# ج ) رلیجا هاب لک و هقرط برغم یخد یهو رب

 : زغوروک لوک الیصا رز وز او یرلارآ كرلوفوب . ردندیمد تاق

 راوسقوب «ردیمدآ دنول همرک رشللا یرانیام كنوق «ردرارب امرس هدزوم

 یتارفهملق شلوا نیز هلا الس تالا هنوک كم هچ راویدیور هدنسارآ

 نالوا هرزوا وقره ۰ ردرپ هریسم رب روروط هدامآ حالسرپ یهدلا ماد
 یرایغاشآ هلراسفق . مد نبلاق شلوا اشنا هلا لبح نوک اک هدرارک

 هدنسانا شیوروپ هکددراسفق ریمد شملیصآ هلربجشز هدامآهبا راشبث و هبرح
 رولوا دس یرالوب بولبحماص راشش هنراهګ هک رلریغار هرزوا نمشد

 . هغاوغوط ۰ هالک « هرز « راپوالبق ربمد ندحالس تالآ نوک انوک اهد

 یسهلوقم كنت « كربمز ۰ هطلاب « هز  هبرح « قارزیم ۰ شیش « هاشیربم
 بودیا شیوروپ ندوبفوب نمشد هدهرصاح یججوا . رددوجوم رایش
 ناحیصو نملس هچراپ ررب هنیرالادوم موق هداننا یرلکجهدیا الیتسا یبهعق
 هسقو « یمولهلوا موله الا یز هسررک هب هماق نمشد» بولآ و
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 یدادشو محر هل وا اما . ردراوود تاق نالا یرلرب نالاف یرک , ردراود

 قماشواد رج هلا رتآ بودک هناب ناب هبارآ ییا هدنرزوا هکردراوید ان

 اما .رداس یدادشرب یلساقابا تا یللا هلسهمدق لربقحو ارز . رد نک#

 هدقلواو ردقو قدنخ هلغلوا نیمزیراب موروحوا یناح برغم ٍفنهعلقوت

 ندنسومق 2 اما .ردهرزوا رلابق نیا همسک یناصقرطوا اریز .ردلکد نکم
 ههرواو . ردقدنخ ا همسک ضیعو نرد یر مدآ كس كن هعلق هرمشط

 براص ددع ناسقط هل هدنراوند . ردعدآ كسب یعرج رادام اراد كنهعلق

 یرایحو هج هقشابو یرامسا هنوک ررب كنبرب یه هکردراو رلهلق عنصمو

 هل هدرارب نالوا مزال هدنرلارآ رلهلق روکذم هدهعلق هترواوب هنو .ردراو

 یادم ټا .رافیص مدا رکیب هنیرب یه هکردراو یرامیظع ٌةیاط ددع یدبنوا
 یر یه . ردیدرامدس رر یر سه هکرد رلهساط ییادبم شمقح هادم ردو

 هلبوا هتیرلاراغ كنس كراو فلس یانب داتسا بولوا هلا هسدنه هنوک ررب
 کا ییاداتسا زعامز هکردراشا انا راراود هوا بوروا یداهرف هشت

 هدتفاظز راکو تف طل كنهسماطو هلق ره . رداکد رداق هغمروا هشد رب لداعم

 هرصاحیندرب هءلقو شیدنا تقاعراک نرش داتسا ادعام ندقدانوا یرللث+

 هله نوجا نوسالوا رادهنخر راراود ندرت ات یرلهمدص بوط هسرون وا

 . یسللوک پوط «شکاب یرکا یر یک یسهقرآ هغبمواباق یراراوید هییاط

 ۱۱ تیره الو .زشارفأت هراوندااصا ردك بوکس قزهناق هسک
 شاقهرق .ردتاقیبا یسهباط اشابیعاما .راشعا نیزههبا راثآ ررب یراریزو

 اشاب دامهرق اشا شوابس « اشاب ناعنک یراص ءاشاب ناهلس «اشابیاب ءاشاب
 شنوانوا هدنرب یه . ردرلهساط راوتسا شعلوا حرط هن وکر رب به یرهاط

 زای وطقادنوق «زاعوط لوح یللوحهقوح ینمرق لاثمرستفه ردژا ددع

 .هربدنالفهرزوا راهماطوب ینوکهجره . راو یراپوط نمریونامآ ۰ زیبلا
 یدمت كنابک بودا انو اعد یرابجتون ثكتیربیه بولکید راقاربابو ۶
 یتا كرالع بولوا هرزوا اق یساسا نالوا هدنیمزرعق كنهباطره . رلرکچ

 . ردشلدلاشو رللع هل و به نوجا نیسلک غا هرم رضا نچ رو



 ۳۳۹ هعلق نیمز لاکشا ۱
 ۱ی2ک )و9ک XIE NIE DIE NIE NIE یک )و96 DDE SIE هک eI NIE eI یک DIE )و26 NIE یوک یو )یو یو

 «یرادزد یرح یی «یلوق وق ؛ىسيدفاشتغ» « یفارشالا بق « یعالسالا

 رایج هج «یشاب یحانروط ندیا مکح هلوق وق هطوا جوا «یرب ادختک هابس

 راو یرایجابروش مشتحم ددع ( ٩۰ ) .ددراو یساغا یرچ یک یر «یساغا

 ءارهش ۾ راریک رافوکسا زود دزو الود هخوج نوک انوک یرابرج کی
 تاغ نوحا نوسلوا تباهم . راو یراهطوا شقنم لاشم یشاک هرزوا

 یماغا راشواح ءیسشاب وص یلرب « یسشاب سسع . ردشهنشود هلبا انتعا

 . راو یرلشواح ناوید یللتو یللبذ یهو یرلاشاب ددع (۳۰۰۰) و

 یساغا رایجهبج ,یسشاب یجحشوط یلرب «یماغا لوق لوص « یماغا لوق غاص

 یجکود پوط «یثاب رامعم ۰ یشان تامهم «یئاب یجتوراب ۰ یئاب یجهرابموق
 هجهقشب هکردیناد وق هنوط یخد او . ردراو یسشاب رتهم هعلق «یشاب

 ددع ( ۲۰۰۰ ۱) هراهتفرف هراب ییا یللا . ردیحاص غوطو قارا « قاحنس

 تموکح ردقهبهحنلکءهدارفلب و هغارب .هجاب هرزوا نوطبولوط یرللوقنادوق
 بست نک رب . ردقانادوف العا . رلنمر دتا قلدودح هنمشد بودا

 كنءدنورو هدنیآ هک ردرادجاب یک احرب .ردطباض هعیانص لها مب بولوا اغا
 هلا یشک زوبجوا هدننامز نایفط یخد یاب هتح . رملا رازاب جاب قدنعاتم

 ید یثا ی الق .رالک ا شا ررر ما لید بودک هنتکلع نمشد

 . ردا تاماف یر یر ار هلنادوف

 هدنرزوا هرن كسكو رب هدنرانک تیغ كنەلوط .  هعاق نمز لاکشا

 ندنرللارقهح بولوا شلوا عقاو هعالوط هرغ ندقرشهرزوا اراخ كنس

 ینسداب :هتسناوا زظل ندر اا لک , شعا یلدا یار یر
 یسهغردق هدردشاب یلناثع اوک هسلیقاب ندنغاط ایا سابلارزکاما « رونوروک

 - هن ر واهعلق ,ردبحیق عفن سم كمي هعردق فرط راصح لز بوک . رونوروک یک

 درا ا كنهغرذق رلناکد یهدنف رط ییا كنو شراح اس

 یسهلقاشاب همالوا . ردیک هنراق ی هدنشاب كنهغردق یلوب ولوا یهدنسهروا

 یعرج . ردقوبقرف الصا لصاا + ردیکینلایق كنهغردق یرغوط هننرو
 نیتمو نیلاق تاق کیا كدهنسوق اووا ات ند یارس لزق « ردعدآ كبنوا



 یم«همانتحایس یلجایلوا ۳۷۸
 و2 ) یک )یک )96 ) 96 KIER NIE NSE NEI یک )وکیوم نیو )یو

 هدنتلابا مژبق < دلا هتسوب « هدنتلاا راوشمط, . مدشلابا طاراو « هدنتابا

 هلک بواک هنسهظفاح نیدوب هل راتیکیب .رورس ردا كيب یتا آ یعرکی
 هدندنراتالو هقحالو هقحای . ردنوناق یرلمتا هظفاحم یآ زکس هدنسارص

 راتلابا نالوا رک ذ ون درگز ام کاک هتیدادما ندوب ع كس نوا

 یر زو ندوب هلس ین راکلکب قاحاس هسلوا لوزعم او لولحم ر هدنلخاد

 زوب شب : هجنلک هنعرش ؟اح . ردبا هیجوت هشبابرا بوکج ارغ یارفط
 شواح ۰ یسشاب رضع یهع زودرز هلک ندنفرط هناتسا .ردتولوم ها

 زو « یندک هرازاپو یرادهقوج ندنغاحوا یرحیکی « یسادختک ندنغاحوا

 ید « یان ددسع ییا هرجا رهش « یان بستح « یان باب « یباوت ددع

 هنسره هنسالنم . راردبا اوعد لصف هدسا روضح بولوا یراما جراخ

 كس نوا هلبطرش قلا ها ترد یرکب هتخره هرزوا یهحو تلادع

 (۱۰5۰)و اضق رب یمرکب هل . رولوا لصاح یلوصح هنخ شرب شورغ
 قاحنس نوا . ردراو هقللب و عالف هراب ىلا زو چوا هدنتلابا ندوب . ردارف

 راناتسرخنانلوب هدنجحما .ردراو یسارق نیو رومعمددع (۳۹۰۰ ) هدرب

 ردشفلوا دق هجارخ (اعر ( ۰۰۰٥۴۳ ) هدنتلابا . راررب و جارخ هیلنیدوب

 یلوط ۰ یدودح ندوب ردق ههیجثراو هنسهماق قیناب « تشپ هدقرش بناج
 . ردددودح یادت! كنالا یسهعاق قاب بولوا قاوق 2۷ هغ ندقرش

 ها هسوب ردق هیهجراو هنیراربن انوبو اواص قانوق ۲۰ ندنفرط بونج
 هدنسرف یسهعلق هژتف نالوا قانو 2 هدسف بونح . رددودح م

 وقاقوح و هطولاب هدرغ .رددودح مهلا ولغوا نیرزهدنرانک یره اوارومو
 نالوا قانوق ۲ هدلامش بناح . ردراوحم هلالو هحع هدشرق یرلهعلق

 . ردراح هتروا فرط هوا بولوا هدنرانک هنوط یسهعلق نوغرتسا مزب

 هدهتوا قانوف جوا هدقرشو هلتیالو یرکا یربشآ قانوق چ وا هدزاربوب
 .رد دودحره هاب راوشمط هدنرق یمهعلق نیدکس اراک یر هسا

 روطسم هدنرتفد یسجهعطاقم بولوا عساو تباغ هوب ندیوب یا نیدوب
 خش م ردهسک ( ۰1۰ ) یجاوم كنبرالوف ندوب هنسیه هرزوا ییدلوا

3 1 74 ۳ 

Er. 
۹ 

ً 

1 



 VY یرلک اح كنسهماف ندو

 ‹ شک ارغط هدنحشرات ۱۰۷۳ الوا = . را كنسهماق ندوب

 هرزوا ناملس نوناق هکرداشاپ لبعامسا E رزو یلغوط چوا لمعلا روتسد

 .ردنوناق یسهملسب رکسعكس ترد هلیراولهج .ردهغا ( ۸۸۰۰۰۰ ) یصاخ

 یرلازج تبانجو مرحاما رولوا یلام هسک زو ییا تلادع هجورب یونس

 لزق اریذ .ردبرب تلادع امارولوب یبهسک زون چوا هليا یراشکشب اوهدابو

 : هلنطخ یدنک نایاس ناطلس هراود یارس

 تب
 زالوا ربغ کی هدنوب « رد یکسم رلپزاغ

 زادوا ريخ یتقام كنيلیا لظ هدنوب

 كح یه رش ثد> ( هنس ناعس ةدابع نم ربخ هعاس لدع) هدة بوزاب

 ثاتسادخمو تاغز .ردهْخا (۱۰۵6۵۳) یصاخ كنسراد رتفد لام . رد رلشم هل

 (۱۲۸۹۹) یصاخ كنسادختک یرادرتفد رامت . ردها (۱۰۳۷ ) یصاخ
 <« یمادخنک راشواح : ینما راشواح « یمادختک رفد .ینمازتفد .ردهفا

 یک لولحم . یدنفا جرات « یرادهسک رتفد یاکدک ۰ یتاک راشواح

 ۱ یج همطاقم ؛ ىغا + ایی خ و عالقو یجهبساحم  یجهحبان زور

 یهماق و راعالف اک رو یدنفاشقم «ینسا هلو رم نایت

 (۲۳۵۱) را بابرا ۰( ۲۸۷ ) تماعز بابرا کهدنلابا ندوب .ردراو یساغا

 قرق «یرایجوروس رکسع ۰ یسشاب زوب « یسشاب یرچ «یسکب یالا .رد
 هلیراولهبج رب هدهغا كم چوا كراو تماعز بابرا و . ردراو یراقااغا

 . رولوا رکسع نیزمو حلسم « هدزک كم ییا نوا یسهلح
 هردنمس ؛یعاحنس مرس «یعاحنس ندوب --. یرلقاحنس كنتلاا ندوب

 انس دارغا نیلوتسا الس هوو عمیق یا راک «یغاحینس

 یوک اما « ردهدنلا كراراحم الاح یعاحنس داضوناما « یعاحنس نوغرتسا

 حالسرپ كم ییا نوا هل هدرلقاحنسو . ودشمک هللا: للنامع یرارکسعو

 . راریلک هنسدادما كننبدوب هدنراشا رب بولوا هدامآ رکسع

 نا ادعام ندرافاحسو -, راتالو نانو دودحبه هلا ندو



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۳۳۹

DEDEDE EA IE RIEDELنوک یک  KEI BIE IE BSE DEEDESناصع فک رک و وکیوم یوم یک یک  

 ردشمک مکما قوج هغاآ ینسهملق نیدوب وب هکنوچ «هبهمزوب هسمیک یعوناق
 ربخ یاب كاخوب بودیا دیش یدمم تما كيب زو یتا هنیروغوا نيد وب
 تختو كولملا ةرسح بولوا ناصح نصح « نيدو .مدليا نوحشم هليا ادهش
 راظنلا رظان هنیدوب ییاشاپ ناماسو « مدتبا تناما ههللا ینهعلقو .ردسوروکتآ

 سک یه بولوا رورپ اباعر هرزوا تریصب ماشاپ . مدیا بصن رابرهش لکوو
 هعلق .نوسلوا لوذبم كناسحاو تمعن همرلیزاغ « هليا تفلا نسح ها

 اعد ريخ تعاس رب لماک هید « نوسلوپ رو لضف رانالوا نک اس هدنیدوب
 كناشاپ ناملس ینیناملس یارغ. یارغطو یهاش غیلب غیلرب بودیا راتحیصنو

 ۱ ینعذرک نیووب اب لکو هوا هدتشناناو ظفح » هارمرو هلا
 ندلاربخ) بقعرد .یدلوا ناوخ هحافهتنو ود «هلوا رظانورضاح یرلتمه

 7  بودیاالنم هتبولوم هلیسهیاپ ها زوب شب یبینادیب لضاف رب هدنمان ( یدنفا
 ا هطوا ندتعاح رب یللا «بودیا اغا «یرحیکی كب یتا یبیثاب ناکس

 ییاذوا بودبا نابعت یرلاغا هعلق ددع زکس قرق هلحو ردا رادزد هسدوب

 .رابا بصن ینارف تماعزو رایت ثسییا نواو یراظفحتسم هعلق رفن كم

 ۱ او هاش هع یککو تک او یه یک كنس ندوب

 لامالام هدنسهناخ وط هراب شعلا كم هرزوا قلوا لمکمو لماک بوزود

 یسهنس ٩6۸ لرد ماجا ینشیا كنهملقوب ناخ ناملس یلصاح .داناب یراپ وط

 ۱ ردو , ردفلوا ناور ههلملاراد نوک کرک ناب
 .كدلبا دق راصتخالاهحوییع هرزوا زمکیدلبا عاسا ندردب هلح یناللصف

 نالوپ هدرلازغوب .ردراشمهمزاب لصفم هلیسهنعنع رب یه راح رات یرلنوب اریز
 هرق ن دما هرو ن ىلط دغ شورد یعب یلاع هاکرد نارک رزرس نمردب

 هدوا هکردكب بوقمی هداز نایمرک نب بوقمی هجا نیرا زواب نب ینطصم
 ةضورییراربق كنسهلح ها .ردندنسهلالس یوسب دما هجاوخ ناکروت كروت

 .زمکیدروک ینسهعلق نیدوب .كرهلک هددص ىدا . نوسهلیآ نانلا ضار نم
 ۱ : لمزا ءرزوا



4 ۹ 4 
 ۲ ۲ ۵ ندو هعلق

 KDE )رک رک یو )و NSD NIE EE وا Ke NED KEI )رک نوک NEDE KEE یو نوک یوم مک یوم یوم و

 كنبداقو .یدلیا رومأم کمروتوک لارق هلدرا یناشابمساق هلبرکسع ین یا
 شوناب هحلارف بوربدک هرخاف تعلخ هنسیدنک كوف ناسحت ی رب دن و

 بحاصهندوب زونه ناخناماس هحل وا ناور هلدرا هحیلارق .یدربو مماهد ۷

 تازغ عح قرءهراقیچ نانذوم و ها . املع هرزوا یراورابو جر, بولوا ۱

 نبمز بولیتا رلکشو ماب ید و رلپوط مباب یدب بوکج ید كنابلک
 یماغشود تاحوتف هجک یدب نوک ید و . رابالاص هقارط هناسا و

 هسیجوت هبهمرکم "کم یرلبارحم بولیدبا ریهطت رلرید هلح . یدلیا نامرف 1
 نالوا یماما راکنخ یه رش هطخ ادا . یدلوا رنمو بارحم كرهلىديا

 هدرصعوا اکربت یتماما بوداتوالت یدنفاءارون ندنذیمالت یدنفادوعسلاوا

 . یدنلق هدنعماح هحتف زاعو ىدا یدنفا دوعسلا وا نانو رکسع یضاف

 هک شعا هرزوا ترفو ردقوا هده وا مالسا رکسع هرزوا ی كنمردب
 ردق هنسهبت (اباب لک) « ان هدرلغابو غاط هدرب تعاسرب هقشپ ندقدلوط هعلق

 بودیا حور میلست ( باب لک) هداروب هد کالا شا تعا لو با

 ندوبولبق زا یدنفادوعسلا وا ادا قرهلوا رضاح هنزام ناخناهلس

 میلس « دیزیاب ۰ خاف بولوا ندنایشاتکب یارقف اباب لک .ردشملیا نفد هنک اخ
 سدق رداسع لآ یاباب لک نالوا دوجوم هدرلازغ میج هلراناخ ناماس

 قملوایک اح نیدوب ندنرلهم رق یدنک ناخ نایاس ینوک هعج لوا .هرس ها
 یر زودادغب هدکرابم موب لوا :هکهلوش .یدلبا نابعتو بصن ریزورب هرزوا

 یمهعبطم مادقا - ۱۵ همروف :ملج یجنتلا

 بوقوص یهاش جوعروص رب هنشاب بوربعاج هنیروضح یناشاب ناملس نالوا
 مافعم رادرس ها غوط ددع چوا» دلرهرب دک رلءرخاف تلخ تاق چوا هتنلآ

 كنس یصانم مور راد عرج ردق هب احناک هلومناتسا ات . نیسممخفم ربشمو ۲

 یهداوبناتسا منیتح .هلوا هلیاكنامرف كنس رلناریمریم عیجبولوا هلکضع
 افاع ملا ,هنلوا هبجوت هکضرع كنس هسلوا لولحم هلس غل رادزد هلق یدب

 ربخ هلبا قالعوا رب اکب هدکشیدلوا روصح « هلک نمشدر, هزکرزوا کناخ

 هرکوص ندنب یخدو .راهلک بولوا ربنامرف هکبما مرارکسع . نیسهردنوک
 و : هک ردلوا مهمان تنصو ههل < هعاععاو ارزو هلاسلاو دالوا كج هلک



 یی یه لا مس ما مال ما ام مه ماش و قامت ماه ماهی م ام ما ما 3

 یرلغاط هدنوک کیا نواو ۰ یدلیا ناسحا رلیزاغ نرتک ییارسا عی

 هرلنرتسوک كالتکیو یدکید یربابت انروطو رلافیج هنشاب كرل بوبهلک اپ
 . یدلبا ناسحا راتماعزو راع « راتعاخ تمیق ید

 نیدوبیتوک یجنزوقط یعرکی كسرخالا عبد (۹4۸) هرزوا بولساوب
 بوروشوا هتمیمر و ربمعت یعالسا کنی و «یدراتروف ندهرصاح ینسهعلق

 0 ۰ یدلنا راوتسا نج نضحرب
 ] هاب وا هدکدتا صالخ ندهطرو وب هدهرک یځدرد یدو ناخ ناماس

 دقو رس درد میظع همالسا رکسع هدکمشت هندادما ندوب هد ییا

 هرواشلادعب .یدّسا دایهر و هانادرزور ین-هعافندو نوجمانوسالوا

 یدردنو هدارغلب یلوت-ا براقح ندنرد یارس لبزف ینشء كلارف ناوا

 یتداق مان ( نوصا هلازا ) یسیراق هللا یسهننا كلارق بودیا ناوید هدعب

 .یدربتک هنو اه ناوید یعوصعم هدنشاب چوامان ( شوناب نومغیژ ) ولغواو

 مولغوا ًانعمو مارچ من شونأب كلارق كنس » هکرایدروسب هنسیراق كلارق

 هنالغوا وب . نوسلوا مولغواو مارچ مس ید ولغوا كجوک و . یدبا

 ۱۳۱۱ لیراو ىلا كلا نس + دتا نابسحا ىلا یتالو لدرا
 یالو ندنغبدلوا مورونول و هحوف بولوا لارق هدلدرا الاح كااب . كسی زف

 بولوا یراظلارظان كتالوو ییکو كکولغوا نس .رویمهدبا طیرو طض
 «,كسهدک هلدرا ف هلس ی انا ناقو كردو سارک لوا ا

 حص جوغروص رب .یاقوف هنولعوا هرکوص ندکدتا یراتحیصت وب هسداق

 كنکلم بودا ناسحا عمل رتحرو زو وطرب حتر هلمکسار زود رزو

 یرو » بودک راتعلخ رز ردنا رز ید هنسانا نیاقو حص رم جات رب هنشاب
 مولغوا نالوا كغارج مهاشداپ : هکیدد نیداق هدکدید « هداناسا یکتا ها
 ۔مظع نیلیحنس مولغوا . زالوا كمتک زکلاب هلدرا تیالو . ردکچوک اهد

 ردبلارق لدرا یدیدمشو ولغوا كنلارق ندوب یعارح كهاشدايرب ناشلا

 يأ ماشتحاو تاراد یعولغوا هلدرا راد ریو رکسع كس یللا قرق هزب

 زی هج هحدا عامسا فاق نسح وب كنسداف ناخ ناملس « رانوسرونوک



 ۰ £ سم

 ۳۷۳ ندو هعلق

 TENDINITIS NIK KERIK صو )هم صع هم دهم هوم یوم مک

 راکشا یاسو بارخ ردق كچ هریک هبارآ هدراراو دو رادهخر یراورابوجرب

 مدنم كنهعاق بواک هفوش نەک کو روک کیک ا ردص . رولوا

 .رابدل وا زامربدج | زود هنمشد و رلیدو دلوط هلا متشر یرار نالوا ح

 ینراقدنوق بولک هلا ندو كمالسا ركع هدرالارق ندا هرصاحم نو

 كنج رب میظع هاب هناب . رایدتیا موم بولالیوسط هری رب به هجوروک
 بوقیچ ندهملق یرکسع لارق هلیرکسع مالسا یک هدراصح نورد نکرولوا
 ه هعلقهرحما نعلا هفرط ییرابوطو هناخهبح هل قرهصاب یراسرتم كرالارق

 نمشد . رایدالشاب هفمروا جیلق ندنیک هدرا تاشو ورک وص . رایدشاط

 وعام شملتوط هوط هدنرازاب كنج ووبلاف مدتسرا E یا هیدور

 كمکج هبرح هنفرط یراسرتم یرکسع لرهرب و قماحاق هرک رب بونود
 هدرللد هک یدلبا كنحر هاب وا تولوا هرزوا تیام ماعا ردص طةف .یدتسا

 یدررتسوک یزو تلة هرک هع هلغمالوا قایابو دح كنمشد اما .ردناتساد

 نکرالاص هتلذم كاع 2 یمشد بوریو هوزاب قوق راو مظعا ردص

 کس مد شات لا هلرمدا باتش لاثم باتلاع ب ات تافل تان

 نمشد . یدقارب باتو ناوتان ینمشد بوث وا توج كنحو

 ءرلغاط كرهشود هتبشخو فوخ ناه . رویلک یسورلیا لرکسع هکیدروک
 تا بوشود هتسرازاب ناح یردو كس قرق . شدالشاب هرارف هرلاووا

 وص هلا كلروانش ید مالسا رکسع ۰ رایدروا شاب ههنوط هایراطاسب و

 ساید یرارف كس هڪ .رابدرندغاب نوشروق یک ولوط هنمشد یءدنجا

 هقرالا رهرک هدابز ندم بوراو تک هدنندوت

 را,دلآ یغانغو لاوماو قازرا  همخو تا نالاق هدهراق رکسع هدن رکدتا

 كنهنوط رهن ندنراکحهسهدک یراقو شوقو هدا هنوط ًاناذ هما راشاق
 نابلاد ندنفرط نیدو کسا هدرو ندنفرط یرلهعاث چاو « هتشپ یشراق

 هسمک .رایدب رس تامهناد هرلق,خ یهدراهاشو قباق هل ا

 هالا کسع هک تراک هوط راک بوو
 ناخ ناماس . رایدلآ ربسا ردق كس یعرکی بونالغاب افق رب تسد ینمشد



 یمهمانتحابس یلجایلوا 7 ۳۳۲
 و یوم و وجوه وجوه و موج و و موج موج و و وجوج وج بوم و هوج بوم بوم

 بولک هلحمان ارګ لزق هدنرق ندوب لارق دناسدرف . رایدلوا هداما هکنج

 شيش هلبوا بوصاب یدنایدرف هلفغلا ىلع لارق شوای ناه هکدتبا ثکم
 . رلبدلبا رارف بوقار ییرالانمو لام رکاسع ڑک | هکردشمروا كنفتو

 . .ییودنک راکش را هدهدنآ بوشود هننلا یسهعلق نوغرتسا هليا چوک دناندرف

 . ردیا دیک نیکست لپس هدراصح رکج ب کک ییانوط ندنراقداع وق هبهعلق
 ام ناسل | بولک هندو ٌهعلق هلانغو لانمو لام ردقو لارق شونا اما

 ۱ ناماس ینایاده هلح هلیجارخ نانلوا هدنمازتلا كسدنکو ندنراتمقیذ كمانغ
 دا تا نسخ اار اا تلادعو لدع مدنسوون ةملقو يردن وک هنا
 هرولوا لارق لقتسم هدناخناماس ها بودا مامهاو دج هنترامع كيهعلق

 هجک ر نکیا لاح هک ها هرجا ندو لارو شوناب هدنسهنس ۸

 قرقو یثاب ناکسو یب ناصلا نالوا رومأم ههظفاحم هدنآ بولوا درع
 لارق » هتلودرد بول آ هفرصت هضق یتسهننزخو كلمام هله یرحیکب هطوا

 ۳ تم

 یغیدلوا درم كلارق شوناب هکوب لاح . راربردنوک رخ هسد «! یداوا

 بولا ربخ شوتبو یراساحهج « لوراق یراساح هسه « دناسدرف یلارق ج

 « هرب » بوریدلاق شاب هن هسد « ! یدلاق هدنلا یراقرب رسلارق ندوب »

 زوب هرک ترد هلحملا لع بوید «! ندهمربک هنبرالا كکروت ؛ندە ینا
 بوبوق رلوط هلاوح ههملق ندر شمت بولک هرزوا ندوب هلرکسع كيب
 دص ندورحا ناه .رلرالشاب کو یهعلق ندنراب داباهوهو ندسالا رک

 اد ی کی ناصلاو یثاب ناکسو یسانآ و یسیراق كلارة نالوا

 بوردنوک رامدا . جکزوب هلا هنوط ندنرالوو وص و بوریدنا رامدآ

 . هنیرکسع یبا مور تشاچ ندیک هجثراو راربخ هنیلیا مورو هنسوب « هتاودرد
 امدقم یخد هاشداب ولتداعس . رولک تسار هددارغاب همظعا ردص « هدکسوا

 یربخ ینیدلوا روصحم كندو .روللو هدنردا بولوا هاکا ندربخ ندیک

 موروهنسوب ینوک ینمرکی .ردک بوبوروب هلیاباتش زودنوک هجک هجنل |
 |  هدنیدوباما .رارولوا هدادرارق بوراو هنتل آ نیدوب یرالوق مظعاردصو یبا
 / كانهعلق ندنرل رض بوط بولوا هدلاح ترحض هبتیم لک رانالوا روصح



 ۰ £ رم
 ۲۰۸ ندو هعلق

Ke:یو وجود یو وی جوک  NEE NEDE NEIN: KEDEREو :وج یک  IERIE NINES966  : 

  پونلوا طبض هعفد ینجوا رارکت یسهعلق نیدوب هلهجووب .رایدلیا ناطلغ

 بونلوا نیبعت كب نسح یب ناصبلا هللا یرحیکی هطوا یعرکی هنسهظفاحم
 هدفدنلوا هقدص هلارق شوناب نالوا یسهتخورفا غارج امدقم ینالارف هنس

 هکه لا ناسحا کیر زور یبهعلق و « مهاشدای » تلود ناهاوخریخ هله
 <«! نوسنولو هد حتف رب رئاس مالسا رک اسع کا « نوسدلوا رارقرب

 . « ردراو یامز دنا :یاجت داسا : رو نت نایاس . رایدید

 یسا هدنفرط یسیف هتوا كسدو بوق اق هلا مالسا رکسع ندندوب

 ندهنتم عالف هراب شک بودا 3 هعلق هار منعو ردا ثکم هدشمز ندو

 یرلهملق یک كنوبو ؛نیترامس .هسعابوج .هقوح .مریسو «هطواب هاب ءاطاط

 ی نارام هتسهملق م نکل برق ا تل هوا

 (قیناب ) یمسا نوجا یراقدقاب ینسهملق (روک) مالسا رکسع نلکندورک
 هعلق براص هبتیم لاک هدکدتا هرصاحم یحم ناخ ناماس هس . رد شلاق

 دلا راق ناملسم تار یولوا ماز قرو اش ها نو
 هلا تقشمو البو درد كردبا تعارف ندهعلق نوک یک رخ بولاق.

 .رلیدتا تدوع هندو ندنآ بولک هلع مانناراتروف ناح هد رة یف شص هام

 هليا یناورسخ تعلخ بوروس زوب هنیاکر كهاشداب شوناب یلارق ندوب
 بولا ردنکسا جات ندنوغرتسا ٌهملق هدنرسم رفس و .یداوب ردق عافترا

 هدب ۰ یدلوا لارق یتسرد هرکو هلدَلوا ناسحا هشوناب یلارق ندوب

 تک هدانش تدش لوا نوک یورک انوط ناکا لاغ نایلس

 تداس هناتسا كرا روع ندر یف یار ا
 حتفیف یقرهیلا ىنسهعلق ج كناخ ناماس رانالآ هدفرط یر هحنلوا لصاو

 هرک چوا نواو لارف چوا کو كرەر و هنفعض كركسع ینکیدتسا تدوع

 . رل دورو هنرزوا ندوب ها ع كسزو

 نيدو كلارق چوا رکید هلبا دناندرف یلارق ج هلبراتثاج لارق شوناب
 رکید هلغلوا هدنلارق نیدو ردنکسا جات بولا یربخ یرلکجهلک هرزوا

 .هدراصحنوردو هدنتلا نيدو هلاواداقنمو حطم سود نا ددع ترد



 یسهمانتحایس يلجالوا ۳۲۰
 )یک یک بوک یک XIE NIE NIE ۰ یک RIE )یک یک RIE IERIE یو ناو ورک نیک

 هرزواتخح یهوجو نیرز هد « ) مشادراق ناخ « كداک افص » ا

 .مئادرفناخ : هکرلرورویب ناخ ناماس هرکوص ندناک ها بولوا هدادرارق

 سورکا یرجحا ندندو بواعوت هدارخو ناه هکردشلوا مامرف اکس

 ییاو هجال رومسرب هناخ هيد « . نیسهدک بودیا بابو بارخ یتراراید
 هرشطناخ بو وق یرابرهش غوطرب هنیرسو یهاش تعلخ اهنارک « زودرز

 یرب «هدکمتیک هلوباچ هناتسرفاک بولج یرابایسارفا ریفن نآ لوا هجنقیچ
 .یحنشب بوقلاق ندجاهم یارح نآ لوا ناه نامز ناملس ترضح هدفرط

 ۱ رکسع نوتوب هدکدللا ثکم هلنا رکسع لاثم ارد هدنلآ ندوب هملق نوک

 ۳۲ ا ر محرم نمود + ییا یشانط + يا یار
 هلج «یدرلروروتک هغءالوص ههنوط یالاویح هل .یدرولوا بورغ تقو
 ا .یودروا کساح ودروا اش كد هوط رم نکردا شطع عفد تاناوبح

 ۱ .هبتیح لوا ان . یدریلیسکا ردق عارذ شب ندنکلکسکوب « ردیتیاهن كمالسا
 . یدراو هرتنک باود

 هدنلآ ندوب هانلاع هاشدای هدنسهرغ كمارطامرحم یسهنس ٩۳٩
 هدعفاش تقو ندحوم شوبح حج هدک دتا ٹکم هلا لاثم ابرد رکاسع

 .لاب كرهرېك هراسبرتم هحک لوا بوداشوق هسءفد قرق تاق تاق یب هلق
 .زحسلالع ینوک یحندرد كم رح رہشو رارابوق هنیرارب ناک اک یرابوط زم
 هارآ هتیراراود هعاف ندرب هڪ تورو ىکا ندلتفر به هراپ ,وط عیج

 .نوردهدانئا ینحهلوا شسوروب ندفرطیه . رایدج | رلهنخر ردق كحهربک

 ناه « زامالوا صالخ ندیلنامع هملقو هکرابدلس رانالوا روصح هدهعلق

 .هشرلورابو جرب كنهعلق هيد «ناغع لأ هاشداب یا نامالا نامالا » "ةلح

 .یسهلقبونلوا لوبق یرلناما . رایدتیا نامیت-ا بوکیدیرلقاریاب ناما ضایب
 تنابخ هدنکراقبج ندهعلق طقف :رایدتک زسحالس هنراسوحنه راد اا

 شمراو ادخ تمکحرکم .رایدلیا دیش ندنرل وردغاد یبیزاغ جافرب بودا
 .هدن آ رب بولوا روطاس لاد رکسع هلم ناه هد «!زارو دنا دیش مدا هر»

 یرهلک بوباملاق ناوتو بات بوربک ندباتشتا ریشمش یرافک كيب شمت



 ۳۹۹ ندو ٌةعلق
 : ۱926 )26 )9 )و9 )و9 )یو )و NDE )یوم )وکیوم هو )هو NEE وج>یوج یو )926 )۲992 )یک )۱۰9۵ )9 )یر

 ریرب دلسههاشداپ ولتداعس هایراکشرا لدرا یلالمرب لاح بودنک هنسان | ناق

 شحوم ربخوب .رالشاب کما عج رکسع ردق كم زوی پا هاب ءدلدرا
 هح یراسهاش غوط نا لوا ناه هدقدلوا یعولعم كتداعس بحاص هاشداب 1

 عطق هللا ندحوم شویج هلح هدرابم وا بوراقج هنکوا یهاش ٌهناخ
 هدناتندرف یراساح هسعو رولوا لخاد ههفوص كردنا لزانم یطو لحام

 هلک هدنتلآ نیدوب ابو ءدنسارح جاهم هلکنس یک لارق شووال لهسیارا »

 . رب ردن وکلا یحوفر بوزاب همان هد « ! |هشیربق توشوروت هدنسا رگ

 رکسع كسزو هرک کیا » هشوناب یلارق ندوب ناحاق هلدرا راد یخد همانرب

 ا-م همزمج ید هنناخ راناتو ریردنوک بوزاب هد « نسهلک همودروا هلا:

 هدننل | ندوب بولک هلبا رکسع كم زوب ییا » بودیک نوتلا كبییا نوا
 یریزو لیامور ندهفوص هدع .یلیردنوک همان هسد « نسهلوا قالم کت

 رکسع ٌهعیلط هجدقم هللا رکسع كيب قرق مرکم رادرسو مظعاردص هلا

 دارغلب نوک یحنرب نوا راقو نودرک هاشداب هجتراسقع . راردیک بولوا
 یراپ وط یزاغ هراب قرف ندکسوا هملق وک یحنزکس ندنآ .هدابآ ت

 شونا یعارح ناماس بولبراو هنسارح جاهم یو یحنج وا نوا بولا

 یلتداعس هدعب ب ثکم هدمالسا یودروا هلا رکسع كسزو کیا لارق

 لاج هجهداس هدنکوا یناملس ؛دریارس بولک هنلاج هدهاشم كهاشداپ
 بحاصماشداب هردیا نامز رس هدر زکم , ید دا «دهاشم ل

 لارق شوناب ریقف ناه هدقدلوا لصاو هنیوانارتفا تداعس روضح كنارق

 .ردیا سوب ییهاشداپ نماد بوبالغآ هریقچنیه هریقجنیه قریوق هرب شاب
 کوسو ام هڪ بولل وا نام رفیمهعا رارف هرزوا نرز تحرب هدعل

 زو کیا ینوکوا هنب .ردنکهنصوصخمرتج بولوا زارفارس هليا نررز تعلخرپ

 یخد لوا بولک ناخ یا کد ریمس ندزیکنج لا هلبا راکشودع راتات كس

 هنوباه غاتوا نکردبا رذک هرجا ناقع لآ رکسع لاثم ارد هلا ناکراو بدا

 بود هربت ریت ریت : یکنازخ درب ندرثأمترصن رکاسع هدهاشم بولوا هجوتم

 بوشووا بوقلاق هغاا هناخ هرزوا یراعدق نوناق ناخ ناملس ۳



 ی لع روا یرلوراابو جرب تاسدوپ هعلقو شعوط یفارطا نیدوب
 نامه ۱۲ سلوا نر یراندب هعاق هلبا یرکسع كروتو شملبزید رافارابو

 اشاپ یح یکب هریدنمس بوئالرضاح یرلرکسع راجو یاع ندهاق نورد
 ندنرکسع یلیامور هیرکسع مظعاردصو كيورسخ یب هنسوپ . كبد هداز

 شوروب هسد ها ندنغآ رب بولوا عج هدننلا نیدوب ا هد رک كسقرق

 ید یرکسع لارق شوناب هلبا نیملسم تازغ یهدنجا نیدوبو هجثدبا
 ۱ هرصاحم بوقبج ندنجما هملق رکسع ربو ندهرشط رکسع رب هحیلوا یهاظ

 ۱ ۱۳ و کرد هایم یک ر هرق یرملآ هتروآ یرفیا
 هرکوص .رابدل | ارساو مئانغلام رفاوو رایدلبا صالخقدوب كردیا ریجنزرد

 یترسج هنوط بولوا رادرس كی ورخ هللا تپ دم ءرکسع نلک هدادما

 ر ءوقولوه «ناوطخ بولا رازوغالق رادماو راراب ندنسهعلق هتشپ كردبا روب

 وک یر ءښ هلیراهملق لک هرد « تامرک « قاحس « هردنمس «قایو

 ینلا یراهعلق ناصوق «راووا بونود ندنا « یرلهعلق هرتنو ودا غوت

 نادرکیج نوک یحقرق هلان لام قوج رب بوریک ندکلا قرءالاقلاچ
 .رایدرک هلمالسهنسهعلق نوغرتسا بودا روع هلرابگیب رهن هنوط ندهملقمان
 تقو بوشولود ییرلتمینغ ءرکوص یدیا مبات هلارق شوناب نوغرتسا نامزوا
 . رابدتک هتسرانطو ندالوا اتش

 رانالوا رومأم هبهظفاحم هل یک یرلکدنیک ندتلآ نیدوب مالسا رکسع
 یدب هلبرلک, ناتسداورخو رایلکسره . رابدلاق هدنناب كشوناب یلارق نیدوب
 بوک هنکوا نیدوب هلرلپوط زيب لاب زوب یدب لماکو رکسع كيب زو یدب
 هکراروروا یسهلوک پوط ردق لوا هنیدوب قرهزاق راسیرتم سالا "الم یلع
 ههرصاسح نوک قرق هدزوا لاح وب لارق شوناب ..1 راغاب تنعل ناداب بوک
 چک هدهساکو زلک دادما ندفرط ر اتش تقو زونه کروروک بودا لمحت

 هدورضلاب بودنا هرواشم هایرکسع مالسا جهظفاحم ی.دهعلق نورد ء ربلک
 یرابربغولارقشوناب هلباناما بوکید یراقاریابناما هنیراندبونادند كن هعلق

 نالوا یلارقلدرا بوک ییرسج یسهعلق هتشپ قراقیح ندنیدوب هلیا حالس



 ۳۷ ندو هعلق
 [ داد اهم اه یاهو اهم اه یه ما اس اه له افق اه افق اه یه یه و قیصر » ض 3 هشت 208,

 . ربد « )هروط هقرالآ بودیا تغارف ندهگود ییدوب كلهسربلک اکب رک »

 موکموک بویمریو نامز ناما ههعلقو رشود هدساف معز رب یرب زس

 هرلهیاح روهشم لمان نانز رکم بولوا نوبذ هکلم هدیرجا . رخآ رارکود
 راربخ هعاهن هرانهتسیا ات هرالارق نهتسیا ندنک امدقمو ردا كولس

 یسع»بوزاب فاخدعو هنوک ررب .دهمان کیدردنوک هلارق رب یه بوردنوک
 تختو جات . مرولوا هلهحوکنم بوراو اکس . نوسلوا دهاش انا رمو
 ردق هبهیجناک مشادنرق نالوا .دلدرا اما . نیسرولوا لارق لقتسم یحاص

 سپ هيد « ۰ نیسهروط هقرالآ ندهعلق بويا رامغلو بویگود ییهماق
 بودی داقنعا رالارق ءرهمانوب و رردنوک رلهمان نوجا رطاخ “لست ندهدرب

 رب » یسمکو زگود ییهماق رنود زوی ًاضراتم كردبا هناهب ینکلهتسخ یمیک
 ید را نما هج یک .هید هزالوا لئاق هلوقن تموسا .مدروک همقاو
 ء:راردبا تغارف :ندکشود .یدوب لا هاو همه به لصاط

 .رروط. دنریاب دیاهوم یمیک «هدنسهبتسالا زرک یمیک ,هدنیدوب کسایمیک
 لقاع هدفرط یرب ۰ رلربلاق بولوا .دادرارق هدنریاح كسرا یخد لارق رب

 هنریزو هنسوب الوا یلالمرب لاوحاو یتیدلوا روصحم لاحرد نیاق ردنو
 كکعارح «مهاشداب » بودیا لاحضرع هناخ ناماس ندنا و هنریزو لیامور

 هزونکود لاق ی ۷ .ررسدک نشت نوو اوت نا مغواو
 لصاو هبیهاشدایدب یر هماندایرف هد « !! نام الا «نام الا « مهاشداب شیت

 «نشلزا یا یا لاق هما نخ یراناج سد وب ناک نایب کک کوا
 یرب . ردبا لحام عطق بودبا نایمرد یتهو تربغ نداد هاشداپ ناه
 نالوارادرس هرک اسع ندک کما داقنم یعالق .فارطا امدقم هسیا هدفرط

 یرحکب كس چوا بقعرد هلا عاما یغیدنلوا هرصاح كتىدوب اشاب مساق

 هلج هبا یرکسع راجم كلارق شوناب كيب نوا ۰ یرکسع یدنک كم چواو
 هنیدوب "یلاها بوريك اورپو كابېب هنیدوب نیلهجیک ق هقلاق ندنسهملق یو
 حابصلایلع . رلرولوب ناج هزات هدلب لها هل هدکدلک رتاخذو دادما هلبوب

 را هبار] ناک دادما ههعلق هک روروک لارق دناندرف نالوا یراساح هسم



 یسهمانتحایس یلچابلوا ۳۹۹
 RIESE هک )رک SIDERED RIE RIED NSD )کیک RIE NIE NeIEKIE یه یصک یک DIE RIE نیک یو

 .دلوط ءراهقودنص ییراص رایرد ددع كب یدب یرهنیزخ كالارف شو ال
 حصص هج رازو یر عصر ینایشا اعربعو هناخ هج قوجرب بورب

 یراتروص كنالم الطم هلنوتلاو لومعم ندحنوت « یرلوناقو یراقاق هرم

 ۱۳ ۱۱ سا هفوصاا واتا نالاو یرللاخت لارق کا ندو
 ۱  ندنرارپ ییایتا امتربع یکكنوب هجنو یرانادعمش الطم ناناوب .دنراسیونبع
 2۰ بل نوا اشاع یراتروص روداو هلوبناتس | هلرایک ب ودیا علق

 | ۰ ۰ رلرردنوک هنسهعلق دارغلب ید یتراپوط زم لاب ها كنیدوب . راروق
 یمدا ردق كبحوا ندایاعرو ف ,اعم بابرا راسو ندیدوم ندرلنابتسرخ

 .یدت روطوا بوربو رانکسم هد وکصاخ و هلقیدب هطلغ بوردنوک هلوبناتسا

 .  یرایدنک بوبوق رکسع كبیعرکی نوجما هظفاح ییدوب هنناب كلارق شوناب
 ۷... .رایدلبامارآ و تکم هدنسارح هتشلردا روبع ندنرسج هنوط رم هلتداعس

 قاب ارعش ناطلس رکسع یضاق « یدنفا دوعسلا وبا : یدتقا دما هداز لاک

 نوجا نیسهعا عمط هند هعلقو یخدر نمشد بودا هرواشم هلا یدنقا

 اذهیلا «رلردبا دابر بوروا راشت | ندربناسکس «شّع هنجمایس«ماق یراقوم

 ۰  ندکدلبا تدوع هلوبناتسا ناخ ناملس .ردراو رانادناخ ك رخ ندداا نالا

 دوحوک رب دو ناخ ناماس » بودبا دسح یرالارف راج > ءرکوص

Eهحسم تلم « یدلاق هدلا نداق رب سوروکنا و " 

 هعمط هد یرل بضع .یدلوا او تفک هدنرلارآ هسد «؟یدلاف یوم

 فی هد « ! مهسلآ نب هدسدوب ینسد راق كلارق شووال < و بوشود
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 ۳6٩و رايد تعاطا بویوق هنیرب مدا یمالغ شوناب هدنیدوب رالارق هل
 ا کود نودا ءرصاخ یتسهملق ندوب ندر یدل هدتشراپ
 هه یرحا برق رب لارف مان ( ودنلاص كرت ) نالوا یاب راوتکس هدانا وب

 جات مان (انوروق ) ییدلیا ناسحا هشوناب كناخ ناملس بوردنوک مدآ
 توقلاق ندنل | ندوب رکهسرربو اکب ان رک ۱ » بوبهتسبا یردنکا

 ان یمهعلق نوزوب .رر و هد «مردنا رار هلبالاخ الاو وردک

 بو دنوک رخ هنسراق شووال نالوا روصحم .دراصح نورد ندهدر, س
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 ۲۱۰ ندو هملق

 نداعد ربخ ی !هسمک قحهصابمدق بولوا كلام روسنا هارو یا »

 یشوناب مولغواو ! همردنوس یمتاجواو پاب تاریخ نوجنا ما بویعونوا
 ءدنسو لا هعلق قوج ۰ موک هدارفلب یناوتسوا یمولغواو ی. تبا نارق
 مارف شوال سهدلا رو دوا هليا لع عی هک ن .لوا یک هدنام اون

 ,یماحوا .رد (نوصا هنع) یر یلارق ابلاغ مانا . مولغوا كلارق ( ولصال )

 ناخ ناملس «نوسهمرودنوس یکغاجوا كنس هدهللا حور یاسع .همرودنوس

 هدارغلب یلوتسوا ندسج نانو هدقلقات كلارق شوال بولاق .دنربح

 .رردکید بور دنوک« یرلافح نیهاشو یرالت انروط هسرزوا كرر دا نفد

 یسی اق كلارق شوال هجندا نامرف هد رانوسریتک یتولغوا لارق زت

 هايس هنشاب اما . یدلک بولوا قرفغتسم هرز ردنا رز کلم مان ( ابداه )

 عانس. شلوص نتمراراص هدیسدنک و نتمراص یو یزاهامود نام
 كلوب » کرید هلا تفالط هدناخ ناملس روضح بولا یشوناب ولغوا هللا

 هدنسهزا راروطاریعاو هاشنش . ردلکدرنه قلا یکلمولام بوریدلوایتسااب

 راهدنا تخم هنیرلهمیتیو متبو تیم هسکه ادکو یاب هکردوا قلهاشداپ
 بوقار هنکوا كناخناماس ینجوج هد !کیغ زوسکوا یدنک یدعالا

 هشوج یت مم هلکمدوک یناوج مالغوب ناخ ناملس .دروط هدیرک یسیدنک
 هل دن ینللارف نیدوو .ردنا ولعوا ام ك رهربک ندنسهقاب یعالع بولک

 راراحمو راظن رظان همان نوجا ینیدلوا یزیق لارق یخد ینسهننا بوربو
 همظع تفاضر هدهعلق جاو هاو د بارا نوتو . ردا ر زو هدى راکوس

 هرخاف تعلخ ررب هروک هنيرل هبت هنرلکجوکو كوب كرايزاغ بوک
 . ردا ناسحا هیااع بصانم هراناربم ریهو |صا بوصنمو لوزعم بور دک

 ناخ ناملس هناضلا دعا ه٠ 4 ردموح ص سرد ندا لش یلاوحا ول نو

 كرلهسیک نانلوا رکذ هدهعقو یکیدتبا لقن اما ءردكچرک لق كنيبج الوا ["]
 كنو .یدبا شوناب یلارق رام ندا امدتسا ینتتباج كناخ نایلس .ردشلک اب یرلمسا
 وش راف هدنانن د رف لارف شواب .یدیا دن ومغلژ شوااب یغواو هل ازبا هعلارق یس راق

 شونای یغوجوچ میت لوا نددنافو لارق شون . ردشعا قافنا هلبا ناخ نایاس
 (نوجاراق روتتود) .ردشعا اجر ینتباج كناخ نایلس نوجا دنومهاژ



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۱
 و9 یک ) کیک ویو )ویو )یو )کوک )و و هو دو )و )و و NSIENSIE NIE NIE NIE )هو

 نی ناتم دسو ناصح نصح سورکنا كلم اراد فاصوا
 نی دود هعلق

 (۷۸۲) ندیهانتاسر تدالو هعلق و هحناوق كنيراخروم راجو نینال
 . ردشلوا تخناب هرابلسورکنا كره هلا ندلا هرکوص .شلدیا انس لوا هنس

 ۱ شيا هشالباپهشالباپ هلیرانمشدبودبا روهظ ندندحرس یلوطانا رلیلن اتع تیام
 1 هجا یسەعلق دارغلب ناخ ناملس : ردشلک هنسرود كنامز تبحاص ناخناملس

 یهو رابدلبا مکحتسم هدنروصرب نیتمییدوب كرهررو هیوژاب یوق راو رار اج
 داما رکسع كم زو نوجا یسهظفاحم ندو بوبهتسیا دادما ندفرط

 ر جاهم هرزوا قلوا رفس یحنحوا ناخ ناملس هدنسهتس ( ٩۳۲ ) . رایدتا

 ۱ اشاپ ميهاربا مرک ۱ رادرس هجندیا مزونم یشوال یلارق سورکنا هدنسارح

 یرلک.دهعلق نورد بولبراص هنسهعلق ندوب ینوک یحنجوا كنماربب نابرق
 هدنتلا یسهعاق (راودلوف) رار هلرانربتک یراحاتفهو . یدّسا ناما روبم

 ها رخ ندهبقو ناچ ناس . یدزدنوک هناج .نایلس ندا تکم

 ۱ ا نااار یدرو ناما هتسلاها كرش بولا ندو ها
 هنیدوب هللا مظع یال آ نوک یسترا .یدردنوک رکسع كيب نوا هظفح

 تاق تاق یرازاب و وشراح ۰ لکد نشم راو هک هعلقرم کیدروک هجرك

 .شنکو یلهشود هلم یراقاقوس .عصصو عاصم هسیایرلهلاخ .حرفمو
 ندکدنا نداشانو مس تعاس یدب لماک بورک هارس كلارق هرکوص

 هدننور یارس هدزلوناتسا یارس و یدیالوت 3: هکرلرر ویب ا

 یاسحودح كناوارفلام کرروک ب ورک هنسهسزخ كلارق هر وص «یدیالوا

 و نوسلوا مدهع هليا ءا : هکر د بودبا ظح ندرلیش وب نوتب یلصاح .قو
 هلوساتساو .مهدیااشنا هعلقر ههرونم هتدمو هعلقرب هش رشسدق هلبلام نع

 بول .رروک هحول رب نکراقیچ ندهنیزخ ءرکوص <« مءریتک وص هلرارک
 ۰ رولوا راد ربخ ندتصووش كلارو ,دکدربدتا هجرت ییزاب ي.دن .زوا



 9929 NIE 9 ISIE XIE NDE ورک )ایه SIE )هک eI نیک SIE NIE نوک نیک یک DIE ورک یه نوک یک یو

 كمظعا ردص اشاپ لیعامما یریزو نیدوب ندنفیدقاب یلغوا نیرز هرکوص
 انب ندیکی كرءهریدکیرب یانارو اباعر بودیا عانسا ینکج لک هنساضق قینا

 یلوتروا هتک یعرکب هدهعاق نورد .راو یتارفن زوبحوا «یرادزد . ردشما 4

 ۱ ۱ . ردراو عماج رب هناخ

 .یلنامع . یدنلوا هینت رلبالا مظع هدزمغیدلاق ریارب هلرکسع هنن ندارو

 كنسارح نيدو بولوا قرغتسم هنشوحو هج مالسا رکسع هرزوا ینوناق

 .ناویدباب او الکو و ارزو ناربمریم عیح جوف جوف هدلح مان یساووا هلک

 هلاقتسا كمظعم رادرس یراکو راغص كنسلاها ندوب نکردک هلا

 بوروط همالس تاق تاق حالسرپ ید یلوق (۱۷۰۰۰) كندو قرهقبح

 راس بوروس زوی همظعا ردص باک ر یرلافا رادمان ددع ( ۱۷۰ ) هلم

 نکا هدکمتک الا یالآ وب نکسع ۔ رابذلوا هدادرارق هرزوا بادا تارف

 اردنالف «نکلی هلبا مانا دعاسم یرایک هربخذ هراپ كس هرزوا هنوط رهن
 -( ساطازرک ) ( ندوب ) .یذبا هدکلک تایم لک كردا داشک ینرافاحنس

 و هنغاحنس هالوسر ادتا راهعلق هدقدلوا نااع یرلهعلق ( هناخ توراب )

 یراقلنامداشكنفوتو بوط ردقواهبمدقم قرهالشابندسابلباژرک همظعاردص

 لایا هاا و . یدلاق هدنحشا هاسدود رب نامزو نیمز هک رایدتبا

 هلرلهردنالفو قاريابو قاحنس غوط یراندب نادندو جرب بوروا هعشعش

 نیکو وساف نیدوب . یدبا هتسارب هلراب وط هراب زوب هعو هتسارا

 نوجا مکلکعا اشاع هرزوا مما صو دوصقم بودا انتو دم ههللا ییالوط

 .مدیاشمهمروک الاب ةماقر بوت هدنسانئا متحاسكلهنس شب زوتوا .مدليا اعد

 هحیا هنسهدرپارس هدنسارح هلک یهدننانیدوب هلبالاو یال ۱ مظعا ردص
 هل نمدنفا اشاپ هاربا یخدزب ءرایدنرتت ییامسو نیمز هلرلوط یرافدناراهعلق
 .كنسهملقندو هجهداس ناه .كدتىا ثکم هلنهمیخ هدلوق زمغیدلوا رومأم

 ۱ . مدلوبوق هنیماشامت
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 0 یلجایلوا 0 ۳۲
INI: 

 یرمدت هدشبا رب هنالوا رک كقاطم م کح

 یربدبو یر ثالمع بارا رازه زال وا دىقم

 الوم ترضح هنیسهدنب رب هسهلیا تیانع
 یریصقتو اصن لاک مه یساطخ رولوا باوص

 لوا لکونو میاستلها كهسیا رتسیا تداعس

 یرپترضح دنبو شیورد هلیاناج تیالوف
 ۴ نوتو هسلساب هعلقرب هد هر زج و .ردشمزاب هلطخ یدنک اشاب شیورد یو

 هءاق قج هربا هج رصاق یار ریقحو یدرولوا هرزوا نامآ و نما یرایلاب انوط-

 ندنفرط کیا كنانوط رہن هسلوا هدنجوا یهدنفرط نیدوب كنءهریزج وب
 یناع یسویم كنیرازغم غاب كنهرزجو . یدزمک یراقبیاق قوداح
 . یدلبا تمنع یسودرا

 هن(یسهشالاب نیجرا) كردیک تعاس (۲) هلاش بناج بوقلاق هدنداروب

 و

 انغ لام ینوب اولربم رب مان نیحرا هدنحرات ٩۳۵ =. یسهشالاب نیجرا

 هدنسهنس ۱۰۷۷ اما - ردشلاق ماتم هلمسا كنآ ١ کما اشنا هلل ةتسح هلا
 ندرهماق لزوک ییدلبا قارحا كن ( لغوا نرز ) نکیا هدلدرا ربقح

 ندنکلوابودا انب ًاددح ینسهعلق ندوب اشاپ لیعایما هدمب . ردوب هدیرب
 « یرلهاخ تار یلوتروا هتحن ددع یللا هرحا هعلق و . یدلیا ختم اهد.

 ینرطرب راو یسوبق رب رظان هقرش « یماج راکنخ ۰ یرارابنا ,یسهناخ هبح

۰ ۷۳ 

 

 .رورواندارو یهعاقو نمشد . ردراب یلاع فرط قدنخو ردقدنخ بعص

 هرشط . ردقو یسهناخ هجو پوط . راو یرادزد « یارفن زوکیا الاح

 قرق.یسابیز ناخ ییرب . ردشلاق قدنخ جتا بولوا هدرب رار یثوراو
 كشم ایارس یسهرشط ندقدنخ كشوراو بارخو . ردراو یاکد ددعب

 ۱ ۱ . ردناتسوب

 قدراو هن(یسهقالپ كبهزمح) بودیک تعاس ترد هلاش بناج نداروب
 .ردشما انب كب هزه یبیسهعلق ( هنروتنومیش) هلینامرف كناخناماس ینو



 یسەر زج نووق ۱۱
RIE 2ورک )و( NIE NIE NIE NIE NIE ورک( NIE DENSI NDE SDE 2و NI SIE SIE یک یک )یک )یک یک یو 

 يهو راط هدیراقاقوص هکردراو راواقیحاراط ددعیللازوب هلحهرحا هعلقوت

 لالغ یرانزخم هان هج یم ناع نالن. ۰ ۰ یوم

 دوجود نایک نارو ر دک یراک ار ف ۱
 هدسنحا هعلق یتح . ردولم ینامہم هڪ لرهشو مزاول راسو هتسارک هدنجا

 ارقا هنیرکیدکی یسهلج ارز .رازاحاق الصا ندنررب یرالابعو لهاكنانغ
 قلردام هدننادیم كنج كرهدا باح ندنراررب نوجا كن. ردناقلعتو
 هرشط رکم . زالوا لهاتم بورک مدا ندجراخ هرجا هملق و . راریرتسوک

 : . هلوا هدشوراو

 یاسمارش و هن الا تاق نیلاب پراصر هدو --« یشوراو ناراتروق ناح

 یرک .لناخر «یقدنخ براص .ردراو یسهباخ ردقیللازوب هلح .ردطابر

 فیطل یساوهو بآ . رددح رس یاهتنا رب تمینغو قیضو رومعم یناکد

 . ردقوج یرلهحغب و غاب بولوا

 . رارید (نووق) هبهررزجوب یتلخ دحرسوب --. [*] یسهریزج نیووق

 .ردلیم شما لوط هبرغ ندقرش ءرارید یس ( هطانوبق ) اکوب هسیا رایلناع

 باود كيبزوب هحو یراپوکرومعم هراپید هدنجما .ردردق خسرفر یضع

 هدناراتروق ناح هلا بابحا رب .راو یرلغاب هجرلکم كرابلناراتروق ناحو

 یحناف یرکا هدارو . كد ههریزج وب كره هرایک بوقارب یزعراتا

 رارا جو شلوا كنج رب مظع هدنسارا نارا هبرکسع ابو شیورد هدنامز

 رارا هک هدندزب هدهسیا شلدا ناسکی کک ا ندنفرط یرابلالج یلوطانا

 رایلدح رس کنج وب . ردشماب ریق راتیکسب یک هداز اشاپ شیورد هلیصوصخ
 یرادرس ندوب هنیرزوا هکرعموب اشاپشیورد هرکوص . رارابوس یک ناتساد

 هنس هراپ رکج هدر ینیدلوا مزونم لنعرکسع بوک هلباقباق هبهریزجوب بولوا
 .ردهاکترابزالاح هکردشمر دتا اشنایاعرصقریو رابرت هرزوا تازغ راسو

 : ردییزاب رلتبب لاربع وش هرزوا ینوتس كنیرصق ترابز وب

 . ردهطا لج هجراحم یمسا كنادا و []



 . . نوردبوقبج هرشط ندنسوق هعلق روطاسلاد قرهلوا مدا شةلا كيب کیا

 ر ندهعاف هنمشد قرهردلوب اهر ه ( هللا هللا ) یاد-ص ندنکوک ناح ندلد

 هرانآ هدنلاح كامسرس نکرننابوا هلبل وهناح نمشد .رارات | كنفتو بوط اد

 بوروک یوخیشوب نشد .ردرصاق ناسل هدنفصو هگراروروا راحبلق هلبوا

 هننآ هدیمکورشود هرلغاط قالسج یمکو راتآ هیانوط رهن یتسودنک یمک
 هدنلا رلیلناراتروقناح یرلهنزخ و لام «یرلهمیخو هاکزاب .ردنا رارف بوس

 ۳۱ ادرس نکیا هدنسارغ لدرا وقح وب یماغ لام مق رہو یراریسا بولاق
 ۳ حس ندوبوب الح کردیم کوب نا . یدرانمردنوک هاشاب لع
 ددع ید الاح . ردقوب هعلق نیکنز یلهناخ هبجو حالسرپ یک ناراتروق ناج
 وب یدمش . رلرکح درس نداو ها هد « ۱ یناراتروق ناح » یراناب كسره
 او ددعزوب شو هنمراغا كولوب .هنیرادزد كناراتروق ناج مظعا ردص هدرفس
 كنرل,زاغ < یدردک رلهرخاف تعلخ رزنارز ددع شم هلم هتناره هعلق

 ۲۳۱۲ غ اخ راج بوفوتص رلکلح شوموک هللا یدنک هتسراباب

 . یدلبا زارفارس

 عساور هدنرانک یر انوط -. ییمزو لاکشا كنسهماق ناراتروق ناح

 . ردهقالاپ یدادش متخشر رب هلوط تب و نیتم تباغ هشوک راح هداضف

 -راحاغا تومالب و هشيم نالاق .رالقاحوق هلباج وک مدا رب یرلجاغاهشیمیه اما

 | . ردهدنلاح رلکرید شلاق شعود هنحاغا سونبا یرب ندنامز ردقوب هکردب

 كريد کیا یرلهللوک بوکود هلبراپ وط زیب لاب نامز ردق وب نمشد یتح
 ٠ __ قيمت تباغ قدح . ردهقنالاب نیتم هبترص وات « شم وا باغ بوکد هتسارآ

 هرهماقجاغآ وب ارز .ردرظان هقدنخ یرالاغزامپوط هل .رد بعص ءضیرعو
 هدنرانک قدنخ كنهعلقو نوجا كنآ .راراقروق ندنرلقدنخ هدکداک رانمشد

 وی ا د . ردراو راسیرتمو امارش رادام راد ندرلکرید تاق رپ

 هج .رلردبا لادج و كنج هدرلابءارشو نامز یلیخر نایزاغ نوجما نیسهلک

 راوسق وب .رولیجآ هقرش بناج هدنرانک انوط رهن یسکیا :راو یسوق چوا
 راو یرلرمصق هجشول هدنشاب رارسج همصا یلربحنز هرزوا راقدنخ هدنکوا

 ۳ و وو ^-4



 ۰۹ یمهقنالاپ ناراتروق ناح 0
KISنیک نیو دوو نیک نیوک یو  DIESE RIED DEDEنیو نوه نیک نوک نوک  KIER DIEبوک یک )یو )یک  

 یلقدنخقاریوط همسک یفرطبرقمو رظان هیانوطرهت یفرط ا یلقدنخ
 ردق زوب چوا اما . یدیا مامان ید یرلهناخ هبجو هناخ هدنجا .ردهعلق

 یثوراو . رایدنا هدتمدخ بولوا یرادرس یلوق ندوب «یرادزد ۰ یار

 یناکد یعرکی ۰ اخ رب ۰ یرلهناخ یلوتروا هتخم ددع زو بولوب مام امدقم
 یراهحخ و عاب .ردان شوخو اوه بوخ تاغ .رداسو یثوراو « ردراو

 . ردباسح ی

 عیج هرجا هرد یک قدنخرب نکردیک هفرط نيدو بوقیچ ندهملق وب
 .كدلک هن ( یسهقنالاب ناراتروق ناح ) هدنعاس (4) بوک یرکسع ینایع

 ینسهعلق ج ناخ ناعلس هدنحشراب ٩۳۵ س . یسهقئالاب ناراتروق ناح

 یرارادنتفا هکنح كمالسا رکسع بودا تقل اتش تدش نکردا در داغ

 نایاس ناه بولیغارب هدتلآ یسهعلق ج هاکرابو نازخ هلج اد ماب .زالاق

 ناشک پوط هلبرلاغا ما هم قرهلآ یهللا بببح لعو لور دف رف ناخ

 یلوتسوا بودیا روبع یار ره ندنتلا راویوا تمعن بوت هثب راسوماح
 داش دج وا داد ىلإ نک ا ندح هعلو قره اغوا هدارغلب

 رب ناخ ناملس بویلیا ثکم هدنکوا یسادآ نبووق هدنلح ناراتروق ناحوب
 ناح هلو قو : هک رارودروسم هبارزو بوک هنسادآ نووق هللا قباق

 . قدراتزق ناسا توک ها البا کنج انار زر
 روبع ینسههلققْاب یرله ندمرامارتحالایوذ دالواو ندمرکسع م درب

 « كدنا اشنا هعلق ر هداروب . زت » راهرانروق ناح هدناراترو ناحو نیلعا 1

 ۱ . یدنلوا ترشابم هنساشنا هرزوا یا هدقدروم نامرف هسد ۳۹

 هلیکیرحتیراساح هم هدنسهنس ۱۰۷۳ س: ناراتروقناح نایزاغ شیاتس
 لبا هناد تابرض كرهکود بولک هلبا رکسع كم قرق لغوا نرز «هملق وب

 رومح ءواماق نکردبآ نادهتخو دیر سو ندا یک ا 8
 یبالولدرا یرکسعیلناع هلج .قوب دادماندنیدوب هک رروروک رابزاغ نالوا
 نمشد كم قرف و هحیک رب بولوا نواف نددادما ؟ هراح هن ! هدنسانع

 هلبراقوج وسح و نیداق راي زاغو نک راناب بوبالروخ هدو وا یرکسع



 یس همانتح ایس یلچایلوا ِ ۲۰۸

 ۳ )شک هک NK RIE IE DIE NEK BIE XIE KIDDE هک KEDE نوک DRIED و نوک وه وب 0

 ۔وراو مظع ییراوید هقالاپ هلوط تاق نیلا رب هشوکر اج س . یشوراو

 هل رباط هلق نیتم ردبا هطاحا دا كيب یعرکی یعرج رادام اراد هکردش

 یسوقهتحن ددع یبا شلوا هتسارب هلا قدخ براصو قیمت تیاغو هتسارآ

 هدامآ و ییهبانط هتخت هرزوا وق ره ۰ ردرلوبق یوق یلداناق رشکیا . راو

 یسانروا ریایقیج ندنرکید بولیریک ندنرب كراوسق و .ردراو یرلهلق لپ وط
 یرلوا یناتحن یلحوطس ددع زو کیا هله .ردهاکلزم«و شوراو رب هارهش

 عنصمرد رب هدو مدقنام « راو یهاحرو یرلووف تابح ت یرلهحفب و ی

 لسسر هدناح ناخ « یناکد ددع یللا . اخ رب « یدحیسم رب شە

 هدننروص هللاخ "یضارا هح كشوراوو ادعام ندراترامعوب . راو یسهناخ

 .ردهدنجاهعافوت یاتسرامهلح هردشوراو عساو رة لوا یتح راو یرارب

 رولوارازاپو ریانب مظع بولوا عم مدا كب نوا یشت هرکرب هدلس ههعلقوت و

 . راراپاب راناکد لاثم نازحا هلک ردق زود چوا کیا هدهدنجا هعلقوب و

 لتن ) بودیک تعاس (۳) هلبرانک اوط رهن هبرغ بناج هس نداروب
 . كدلك هن( یسهشالاب

 . ردیسانب كلارق ما « شوناب ینالو۔ص » ندرللارق س . یسههالاب یت

 ۳ یخ كنو. روتا یو نيلم نارق اس هک
 رادرس ریقحوب دن ۷ هدا .یدسا اس ارد ناخناماس یهعلوو

 ۳ ا کیا اار لدرا داد هل شهرایددفا اا دج كابو اشا لع
 : یخدواقلوشراق هنسمعا تراغو به یلدرا كنلناع بولو تصرف یراساح

 قا ندنکیدلبا قارحا ینءءلقو بوزوب ینلقشراب كردا سیا ریافم هخلص
 برحتبس یسملقاب كراهعلق رتاسووت هتشيا .یدلو ثعاب هتروهظ كنه رفد

 ]ودحم اشاب لعایسا یریزو یدو هدنسهنس ۱۷۰۳ زونه ,ردشلوا درضو

 اهد ندنککناشاپ ورسخ یریزو نيدو امدقم بودبا ترشاسم کما اک

 ۔هق الاب ان وطهکردشعا اشنا یعماح راکنخ رب ادتبا .ردشعا دصق کما ععاو

 یرهنانوط ییمز یخدكنوب . ردقوب انعر م اج اسنشور هناهاش هلبوب هدنرا
 بعصو یلامارش هشوک راج هدقلوا انبون هرزوا راب عفیم رب هدنرانک



 یس هعلق راودلوف ۲۰

RIE XIE XIE XE NSE NSE NIE NSD YADE NDE SDE NSE NDE صومعه هوم )دوم مچ یو RIE EY 7 

 هدنسهسک ۱ كنهدلب وب .دوجوم یراناکد ردق یللاءدلحم وب .راویموب وق تابح با

 . ریدتا روع بودبا لوانت یراروکنا رکنع هلم ۰ راو یرلغاب قوج 7

 یرلهتسخ«> ردرابزاغ تسود بییغققلخ «ردر راداوهوفطا هدیماروب

 . رابدتیا یوادت پولآ هنیروا
 ینارانم كرش وو هدنرزوا یو یسهعاف یلسس هدنفرط برغ كرش

 تاذ وب . ردراو یهاکترابز ( اباب جوقرا ) هدهریسم رب رظان هانوط هدنجما

 . شما لماک دمر دهاحم هدنرصع ناخ نایلس

 . كدلک هنسهعلق ( راودلوف ) بودک هلاش ندارو

 . ردیسانب كلارق شوبال ندنرالارق_سورکنا س . یسهملق راودلوف
 ندنک اغ ندو . ردشعا روعمو حتف ناخ ناملس هدنسهنس ٩۳۹ هدعل

 غاط رب عفت تیاغ هدنرانک رهن یسهعلق هدكنو . ردتباینو یصاخ اشاپ

 ندنو هدنرزوا انوط .ردراصحر انعرو راوتسا رو ناصح نصحر هرزوا

 هدنفارطا .ردهقنالاپ یلاسمتخر هلوط تاقجوا رادامآرتاد .ردقو هشالابنیتم

 یوقو نانم هدر یا « ردراو قدنخ هب یک یسهرد اغ ددع کیا

 قدنخ « ردوسق كوجوکو رظان هنناح قرشم یرب کرد راو یراوق جاغا
 هداروراصح مادخ هله .رداشاع ناباش هول .راو یرصقر ندبشخ هرزوا

 یوص انوط هعلق "یلاها ندو و . راردبا اا یس هلکسا انوط بوروط وا

 ردوبت كوو فوشکم هشوراو هرشط هاج برغم ید یسوقرب « رارلآ
 نیتم یهدنسهشوکراح كنهملقوب .راو رارسج بشخ هرزوا قدنخ هدكنو

 ددعشٌمهدراصح نورد .ردراویراپوط نزبرضویهاش هدنرللق کحتسمو

 راو یعءاح ناخ ناملس همزوب نداسلکر و یراهناخ یلوتروا هح هریدننش

 یسانعر هارب انب یدادش هشوک راج شمکج رس هنامما جوا لصتم «ءءاحوب

 ندراربقانوق چوا یرلهقب نکلراشو یرلارح عج بولوا اناهج هکردراو
 هدنقوفام یتحوردراو یرلد وط دما رس ددع ترد هدنسهورذ ات . رد ین

 ددو و راو را هی دمآ رم علصم كنعماج ناخ ناملس هرزوا هلق وب

 . ردظوفح یرلعاتم تم ید كنار هعلق زو يا ها رادزد



 ین هماتعاسع یلجالوا ۲۰۹
ACV AE RAIENSIERNSIERIENSIENIERSEDOE:درو دو و و و  E IEرو  DEDEN DENSEراهم  

 انوط یسبه هکر دهناخ ناسکس هل .راو یشوراو نیو رومعم رب هدهرشط

 ر ناریو رب .ردیرلوا نابتسرخ شملوا عقاو هدنرانک

 ۱ . ردلکد لومعم ردق لوا هللوا هدربرب

 و هافوب یراخروم نورکنا - . انوط هملق هرم لاکشا
 تناح ندانوط رم ردنا هطاحا لمم نوا لاک یعرح رادام ا ٬ رار د

 لوک انوطو هستیا ناغط ئرېن انوط هدراهب لوا ردءفاسم خسرفرب هبونج

 ۱ هحهقشاب .رلرالوا قلاب ردق یآ یدب نادایص هدنجماو"رولوا برد بولوط

 .قارط رب  ردشلوا دق مالقا هنتارفن دح رس ینالوصحم بولوا تناما
 رک | هدنجا یک یلوک هژیتق ندنغیدلوا ذیذل تیاغ یبوصاما .ردیغلزاص ریصح
 با اما . شمرولوا

 ۹ . كدلک ( یسەقالپ لشخاب ) كردک هلاش تعاس شب ندارو

 بارخ .شعٍا رومعم هدننامز رانابتسرخ کسا س . یسهقنالپ لشخاپ
 راسکس . ردشلدبا رومعم رارکت هلبما كناخ ناملس هدنسهنس +٩۳ هلغلوا

 .بعصو نام تاق چوا هدسد راب رب هدنرانک انوط" دیک اک یعاحنس

 .ددع یللاو یعماح ناخ ناملس همزوب ندرتسانم رب هدنجنا . ردهقالپ یوقو

 تاف قدنخ اما . راو یسهاحوط « یهناخ هجو یرلوا یلوتروا هتحن

 یتشوک هجنولرب هرزوا رسج هدنکوا یسوقرب لباقم هزاریو . ردبراص
 « زاردا قلئاب هدید بولوا رارق رب هدرصف و تار ردق زو ییا. راو

 بور دلاقهحتک هکردراویموربوک- بشخ یلهراقمهمصا هرزواقدنخ ید كن وب
 یدحكنابلکب ونلاح هناخرتهم یخد هداروب اشعلا دعب . راراباد هتسومق هعاق

 رلکرید نالاق تاق رب شا هطاحا هعلق هدنرانک یقدنخ هغلق وب .رلرب ربغاح

 . ردمدآ زوب زکس هملق وب رادام راد هکردراو هقنالابو ایمارش قیضو . 7
 راویسوف ییا .ردهةنالابو امارش تاق نیلا شوراو و -. یشوراو

 زوبییا هلج . ریلبقیج ندوق رب بولبربک ندومق رب هلا قلوا ءرزوا ءارهش
 لو روا رکو . ردرانازحا هبلک هنا ریقف یلوتروا هَ هر دنیش ددع

 رب نقاب هناخ « یناخ مافعم رب . لکد مولعم یسیناب . راو یعماج فلکم



OIE DIE NIE SIE NIE NIE یک( NIE یو( NIE NIE RIE یک NDE NIE DIE نوک یو )9 یک یو NIKE IE, 

 یتاقوفو یناتح ( ییارس كب) اما ۰ ردزلوا یناتحت ییوتروا هت ددع زو ش

 فبثک لوجوک رب یروشآ قدنخ هدنکوا یسوق هعلقو . ردیارس فلکم
 . راو ناخ یلوتروا تیمهرک رب هدنسیروشآ لوي كمام و « یا

 ردول وترو| تیمهربکعماج یهدنجما یشراح .راو بارح ترد هلح هدشوراووب

 یرلیزاغ یانشوب یلدح رسهنب یتاخ « راو یرلناکد ردق زو, « یرادجسم

 نارا ی هدنسهبک | ید كشوراو وب ۰ ردرامدآ تسود بیرش بول وا

 یساوهوبآ یخدكنو ردرلوص یراحو رلهحابو راغاب یلنان-لک ایارمس راغاط
 ۱ : ودفنطل تیاف یسهعاقرب

 . كداک هب ( قالپ کی ) بودیک تعاس رب لاش یرایا ندهماق وب
 ناخد ,یحاف یرک ۱هدنسهنس ۱۰۰۶2 . ردسانب لئایع دن . هقالب ین

 نوسلوا نوصم بشخ رسج زوک یعرکی هرزوا زیوراش رهن نک ردک هازغ
 .مالابلوچ وک ۰ ردتاربخ رب هدنلح هک اقح اما .ردشمنا انب ینهعلق وب نوجا

 یورپ وک راو یرار وط یهاش ددع نوا «یسهناخ نوا «یهماجر, هدنجا ردقج

 .رارولا بجاوم هل رللوف راکس هل ینارشا ددع زوب « یرادزد . راووروق

 هاب چافرب « یزفجاخرب قحا . راو ناکد جافرب « وا جاقرب هدنکوا هماق و

 -اکمارآ رصق رب هرزوا رسج وب . راو یزفحم | یدنب قلاب چاق رب ۰ یزغج
 ندرسجوب .رد ناما هداروب یماغآ فلکمرب كرار زو ندوبهرزوا یزد

 . زاملا یش رب هبح رب ندایشا راس رول آ جاب ندرلبارش نوتوب ندیا روبع
 رهنوب وردیا نایرج یرهن (زیوراش) تایح بآ ندنتل رسج بشخ هدلح وب
 .نومیش هکرد یاب | كنسهربم نیطالبیهدنک وا یرلهءلق راوش ومقو نابوق#

 . ریشیراق هنیرم انوط هدنبرف هعلق کی وب هني بویارغوا هدنیرلهعلق هنروط
 . قدراو هنسهقالب ( انلوط ) هدنعاس ( ع) بوک ییهعلق یی وب
 .هدنجا ۰ ردهقنالاب رب وومعم هدنرادک یرهن انوط -- . یسهقنالاب الوط

 داجر, هدنسانروا « یسهناخ یلوتروا هنت ددع یعرکیو یعماح ناخ ناماس

 .فلکم « راو یسهاش پوط چاقرب هرزوا یمالاب "هلق رب انب رک راک هشوک

 . ردهدامآ و ابهم هل یسهاط راصحو یماغا رادزد « ی-هناخ هبج لمکمو



 یاسا ياتو ٤
DITI NID DININ DENIED و2 )رک IED DSI: 

 . رولوا یلصف هلاخرتهم هحیکیه هرزوا وقو « راردا ریس هبءءاف بور داق
 شلاق ندکسا هکردانب یدادش ینم ندهلغوط قرط برغم كن «ءافو یتح

 للوتروا هت ددع یللا هلح ۰ ردرومءم ید یشوراو ۰ ردراود نبتم

 اما راو یناکد جاقرب ناخ کیر ہدةملوا ان الاح . راو یرلوا ارقف یناتحم

 .یرلوا هلح راو یراغاب احماج .ردلکد رومعم ردقواهقنالاب وب ردقوب یماح
 . ردراط

 .هنسهعلق (راسکس) بورک كوکج یتحز رومغا تعاس ۽ ندارو

 - كدلک
 ,یراصحكم) ینافراع یوجمو یسافرظنادوب اکوب د. یبهعلق راسکس

 ماهمهباناخ نابلس یاب !رارواوازأتم كي رایلراکسندمانوب طقف .رارید
 ۰ ردلارق وصال یرد كلارق شوال نالوا دص بودبا كنج هدنسانع

 .ندیهاشداپفرط كنیکب .ردیتحت یب قاحنس هج هقشاب هلکمرکهناخ ناماستسد

 ایرج < یسکب یالا . یراعت ٠ یتماعز ۰ رده | ( ۱۲۳٤۰۰۰ ) یصاخ

 كس هل هلیرکسع زو شب كنكبو هایراولهج هرزوا نوناق «ردراو یسئاب

 .یرادرسیوق نیدوب .رداضق هلیسهاب هغ آ یللازوب .رولوا یرکسع زوبیل آ
 . ردراو یارفن زود یکیا ۰ یرادزد هعلق

 انب شاط ۰ لکشلا عبر هرزوا راب یلاع یلهریسم رپ -- . هعلق لاکشا

 زو ىلا یعرح رادام ۶ اد و رد 9 ددع کس هله .ردتاف نیلاباما ردهعلقرب

 .ددع شب دج هدنجما هعاق . ردفدنخ قام لا نیک قارطا ۰ ردع دآ می

 .یعماج ناخ ناملس یلهتحت كوجوک وب . ردنادیم یرارب راس «راو یسهناخ

 لغاب هلبا ریجتزرب هرزوا قدنخو ردراویموق هدر, فوسشکم هبونج بناحو
 ههجثراو هبانوطرهنات فرط یراک زور زاریوب كن هعلقو .راویمیر وک همصآ
 ردةلزاصیرارب ضمبو رادلوصحمیارق یفارطا هک ردارحرازنج یلزنم پوطرب
 .رلا-شاپ مسرو ناهع هرزوا رلریاب وب هک ردرارباب یلهلاوح یااوج كنهعلق وب
 . ردرلشءا حتف هللا ناما رکود بووق بوط

 .بولوا عقاو هرزوا رباب نالوا لثاح هب«لق شوراو و -- .یشوراو
 DE تب ی اس 2



 ۷۰۳ ح یسهقنالپ كساناب

 رب یعاشا ندراص> هتروا روک ذم س . یشوراو كنسهعلق یوحس
 متر < مکحتسمو نبتم هديل لکش هدرپ راز مساو ر و هدنجما زوا

 ورب یس هلع و كنهملق وب . ردلکد راود شاط . ردهقنالاب رب انب هلودو

 حد هلغلرا دعب ندان رم رلهعلق یراقوب ارز . ردشعا ان اشاب نسخ

 هدم .راردا رامعا بودنا اشزا راناکدورلوا هلحمو هعلق "یلاها نوا ارشو

 كنموق یوحس و هنس یدناباف كناشاب نسح ورب هرجا یسهعلق هژىنق

 اشا نسح هدعا . راردنا رارق هدنا بودا رارف هراهعلق یراقوب ىە

 ردق هنیراید ات یرلهبق هکراریق هلیوا یمشد قرهلروق ندتیروصح
 اما راروف هدامو هنس وا یهءلقوت بودا رارق هد وسول هدعا . ر ربحاق.

 ردنیتم ندنرلهقنالاپ دحرس می بواوا رارقو صانم یاج هنابزاف هکاقج
 ناکد ددع یللا یراهناخ تار یلوتروا هلو در ناک مو را نورد. ۰

 غقاو هدرب یلبد « ییءهردرب هعاق وب نکل « قوب یترامع رتاسو یماج .راو
 یرلارا هلا یوحم بولوا فیطل یساوه هدكنارو .قوح یراغاب هلغلوا

 ۰ ردهلح سم رب
 لام هبرغ بناج بوقلاق هللا مظعا ردص ندلع وب مالسا رکاسع هدمب .
 . كدلك هنسهقنالب ( كساناب ) بودک تعاس ( ۵) یود هلاش

 . رددناشهرق ند رازق یمورگنا یساب تر یوا تا

 هدنسهتس ٩۳۹ هدع هردنابع یساس رانا الاح .شکآ روش ت هاغلا تاغ:

 ترسعهدنحتف بودا هرصاح یهعاقو ن را مظعم رادرس اشابمهار,ا لوتقم.

 کر دداو یرد ر هدنسهعلق جا ردشعا مدېم یروسوت حتفلادعإ هرکح

 یغاحنس راسکس هعلقو .ردیماح ناخ ناماس الاخ ادخ دم .ردرپساابجاو

 نورد .ردهقنالابر تاقییا بولوا هج هغرالآ لیخر ندانوط رو هدنکاخ

 هح .ددیب هدالرش یرادزد .راو یرلوا تارفنردق ناسکس هدراصح

 بناج + ردولوط هليا نوک انوک تامهمو اخذ یرارانبنا لالغ و یسهناخ

 قدنخ ۰ راویرصق بشخرب هرزوا قدنخ هدنکوا یوق جاغارب هدنیونج

 بش یه مرد هلا هزام«یرسح یةدنکوا وم هردضیعو قسم تاغ



 یمهمانتحابس یلحایلوا ۲۰
NIE 9یک یک یک یک یک یک )یو )یک یک یک یک  NIEیک دیک یک یک یک ای  KDE 

 عضاوم هجرازوب هدنرلهاج لظ دلرلنوک بوک ءرحش مان رومالخا . داشمش

 22۲ رولا بات رب راضوح لاش ناور لیسلس هرزوا زابلاف رازبجو

 . ردهدکما تبح هلکیدوس سکیهو
 لايم هبونج بناج هدوراشبط ندنسوباق راوتکس س . یراهاکترایز

 ندرادحوم هدراسهوک نیمز لاثم تش درارب هدنفرط غاص كهارهش

 هو یاروب ی جیم E چ £ رب

 رب نوزوا قحن ا . قوب ان رانا راسو هبق هدنرزوا . شما تماقا هداروب
 سر راطخت نالوا هرزوا هدا هلا .مدنرزوا هکراو ییاط عرض

 بولواهدناح هدنحرات (۱۰۰۰) تاذو ۰ ( اب سیردا تراز ) . ردحاتحم

 مساق س اشاپ دمت یجناشن تدایز . راردیا لش رارایتخا فانا اە

 فسا باحا 0 ندکدتبا یرلترایز وب < ردهدوسآ هدنرق ماج اشا

 اا هدتعاس ٩ بوک نامروا هاکو راب هاک هقرش بناح بوشالعادو هللا

 زمهدلوا شمراوو . قدلو وق هنتح ناج هس بولوا قالم هل نمدنفا اش

 , قالو رق اتاما ك هملق قود
 ۱ ارو روع نا اع[ یر ااف فاسوا

 یسهعلق یوحس وب . راددبا رظتنم ا کس تلابا ا كح هلک ندورک

 )٩۲۹( ناخ نایاس هدعب یسانب كلارق مان ( شوناب) ندنرالارق سورکنا
 یرادزدییا .ردشملق تباسو قلهداو وو كرهدبا حتف ندنلارلراحمهدنحرات

 هلعوط هدنرزواراب كور هدرانک یر هنوط یسهعلق .راو یرادرسو

 هعلقو . رداو نهاظ یرلرب نالوا مدمم هلا بوط بولوا هعلق انعر انب

 . ردقو یش ر هقش ندنرلوا تارقن هدننورد هلغلوا هدنرزوا هرب كسک و

 هملق كحوک رب هدنرزوا راب رب هالا هدنناب تلآ و یغاشآ ندهعلق یراقوب

 ندانس راث ۱ راس . ردراو ید یرلوا یزاسو یهتح چاق رب . راو اهد
 هقشاب هرزوا راب قا ۲ رب هدناب تلآ یغاشآ ندهعلق یراقو ۰ ردیلاخ
 , ردراو راوآ راسو لوت هدنآ راو اهد هملق هلو ولو

 ۰ ردویکس هجراجم یمسا دلرهشو []



 ۲۰ یرهسلاو تفایق

 NIE NSIENSIENSIE XIE KI راک KDE نیک RIE RIE نوک واکس نوک نوک نیک نوک ریقک نوک هیوک نیوک یو

 هماخایغاب ابو همانتحالف رب نمهعومم 2ها ر رح یس راو یرامسا

0 
 یرلکیو یکوک یک اولا دحرس یتاخ هلج .  یرلهبلاو تفایق

 دنیلوتو راریشقاج یل موق هحقیص قوجو راهلود قجهصیق یلهگود شوموک
 هنیراشاب بوییک رلشوباپ یدابق كسکوب هریص رب یسعواو رافاشوق رررح

 : ےل یراخالم د ایزگ و بورق نا ا
 یو وب هدنسارا قتاخ دحرس عیج اما . ردز ق دنا ششم وو

 ۰ عصر كنهلاب یراو ناخ لادبع هترالب « قابلاق ضامس هنراشاب یسااها

 كن رلدنول.راو یرلقاج مان رلتروق هدنرللب بولوا راقاشوق یلتاط یمغابو مد

 .ردصوص هنیرابزاغ یو وب قلاج یزاس روو . روناوہ زوبوط هدنرالا
 هک رارالاج بودا شادراق هلا همز كانزوس هوا ردناع هادخ اما

 هدرایدوب.راردبا بیغرت هبهیلص یترلربر, بولک هشورخو شوج راندباعاهسا
 بع كعك قضاء یسصا + ققوط تا یر یر ات

 بووو مادو راسو یراک اب نت لاو لاو لات ماند 0

 راعات بوک یناوئا راح یراتکس ناووف هروتو هتج رکا . رزامثو وف

 یرلکدهتسیا ندرلاروا . راراپوس هجراحم غلبو حیصفو راردیک هنیراید
 نیلاسو نیغناغ هنیرارهش هدنجنا نوک نوا شب بوباق یهر اسو نادوق

 یسیزنک او دیحوتلها یسهلح .رلنموس یرانالوا لاخدو بصعتم ؛رلربلک
 یاظنو ماخ .ناتسو و ناتسلک .ظفاح ناود ندنرالا بولوا ناوخ یسراف

 هدنراکدلیا وزرا كمتک ههتج هنرزوا نمشد ارثک ۱ .زمشود یراناود
 ناه هسربلک انعر تس رب قرهلوا لاح بسح پودبا لاف ندظفاح ناود

 هج رص یسه ۰ راربلک رفظمو روصنم ادخ اب « راردیک هللا ىلع "الکوتم

 . راریلس حیصف یبهحمج و هجراجم هلیا هجراغاپ
 هلخزا .راویرلءهربسم رازغصو رازهلال هدرب شع -. یراهاکج رفت

 رادهاس رب زا رتا شنوک السا هرجا راسهوک-رب هدنلامن یدرآ هعلق

 ؛سعررع ؛نوکنرس ديب هدنراسپ هبراج نویع زو هچ ردهوک نماد رازتحو



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳

 26 926 ۰2)26< XIE NEK )و )و6 هک یک چی )وک وب م یی دم یوم و بوم جیوم دمو

 رگب هنونلا یراص باص هدنسهتروا كضوح . ردنا بحمت مظع نانا هد

 جم هسروت وا عبع مدا شبنوا هجا . راو یحدق ناورداش رب ندجنرپ
 تادح اا ندنرلر وصت یرازبغآ ردژا ددع کیا نرا هدنفارطا كحدق و

 داتسا یینصم حدق و . رولوکود هریک ضوح و راقآ بودیا باترب راوص
 یسهدوک هغب ولباق ندجنوت ددع چواو یسهلک زوکوا ندجنوت ددع چوا لماک

 ۰ رلاق هدنربح لردک ىلقع كنهروک هکردشع روت وا هل وا هرزوا یراتروص

 ۱ حرفم ۰ صاح هاش یم هدنیرق اخ هاش ىع یرجا ندنسوباق راوتکس

 یدرکهماح ) : تی اسا باق | هم یمادخ بولوا امرک مار انب شوخ

 ( لزوک اج قوب یرب كجد هل وش لوش . لزوک نت مسرب هلی زان
 ۰ فطا . یعاح اشاب داهرف . راردا راتفر هللا معنو زان هدماج هڪ ءمضم

 3 ردقیدب قرق : یرلهمشج . ردیماح ارقف نمهلشیا ردقوا هدهسیا مامح كاب

 - روہشم یسهمشچ هاش یم ۰ یسهمشچ یضاق ۰ یسهمشچ اشاپ مساق بولوا
 . ردهاد چوا یرلناخ . ردندنرل

 قلناراق . راو یناکد فرح لها ددع ( 2۰۰) .  یرازایو وشراح

 . رونلو یسهرخاف ٌهعتما نیو دنه یک یراناکد ناتسدب هدلحم مان یشراح

 ندو . AE ناو رس حیه رهش و هده سا وا یراناکد

 یهدیلوطانا بوک هکراو یسهناخ غابد رب هدنرانک رلوص هدراشبط ندنسوپاق

 (۱5۰) هحناوق كنسادختک رهش . ردیسهاخ غابد یراصح هرق نوفا

 « مرا عاب دنسام مرس "یوم » هرهش و نوحگناآ . ردروطسم هدلحس یعاب

 . رارد

 ولرد شع زو ۰ یدود رادنا و هاس « یسصق یر ار اود

  رایدلبا لق رلهدا رایتخاو دمتعم هسد « ردروطسم هدلحس یدومرآ

 نامهم هدنسهناخ یی یال آ هدنبرق یسوبق تکس ریقح و . ردلیوا هک اقح

 رر ۰ یدرربت 5 یرادومرآ نیک اک نالو هدنسهناخ راب یه هدزمغیدلوا

 شوخ رادىاو هدننشاح رر یر سه < كدي دومرآ ورد ید قرف هدڼ وک

 یرا یراآ افرعلا ناب كنر یه یدرلدومرآ ىلە طط هحار « راوخ



 ۱۹۹ یرهیک كنسهماق یوجم

 هرم یوم>یوج>وج  KEDEنوک )یوگا  EDK KDE DEDEورک یک  KEDE BIE XIE NIE SITE KEDE)یک  BIEشک شک <

 هکردراو یناوخدجما نالفط بتکم هدردق ددع ر نوا رار هلکنو ؛ردراو

 . رد قار كا اس منل
 فلکءو رومعم ندنسهلج . ردراو ی ددع لآ ا یرلهکت

 ( یسهکن یور یانالوم ترض> ) نالوا یارمخ كناشاب نسح یءهوونا

 بولوا هرجا ناتسناوغرا لخنو ناتسلکو لک بولوا نتاک هرجا مرا غابرب
 نارازه تاخفن یخد رلنا هدنرلکدتا عاما یودفو یا یادص ناسلدنع

 « یسهناخعایس نادىم ۰ رالشعاب ناح هراند,شلا لج هکر اردا هلان رازه

 - وصفو ك.ثم و جسم هل ین یر ناوخ و ۰ یابرطم یلفحم

 . ردرصاق ناسل هدنفصو و فن رعت ا یرابارمو لفاسحم یراکص

 رانارود یک كلفخ رج هدقدلوا افصو عامم هدتبحم نادیموب هعفدییا هدهتفه

 هتسارا هليا رلهر ردق ناسکس . شمت هدنمرح هرشط ۰ رارود بودا

 ارس ینارامع هه ؛ ردنمو رومعم یسهراسو یرالک ۰ یطم بولوا

 هنعماح اشاپ نسح هاقناخوب ؛ ردمیظع یانب رکراک بولوا ییوتروا نوشروق
 هبهکت وب ناتسودو بابحا هلح ندبا ادا هسخ تاقوا ناه هلفلوا لصتم

 « ناوخ یسراف « برشم لادا تلخ عج ۰ راردا قوشو قوذ بولک

 هدنترامع هلغلوا یفاقوا شورغ كبیمرکب كهاکردو .ردرامدا ناوجو رب

 ندنخ لوا لوتس لاصالاو ودغلاب لاسوام ههدنورو هدننا یسهسدفن تمعن

 هناتسا هرم س هلیود یخد هدمجحو برع مور هصالخ ؛ ردقوج یمازقف

 هدا رر نارودلا خا لا لاش یاد ار
 زرط هقشل هدنولخ قل رط تداعس هناتمآ وب یه شا داهرف)

 ثانعماح اشا مساق هله زا ۰ ردهناد جاوا یرامامح . ردهاک اونا هاشاخ ر

 هکردزاو فیظو فطل ماحرب هدیناج لوص یریشآ لوو هدنکوا یبارح
 نتاکماح كما وب . ردفطا خذ یبانو یساوهو بآ ردناتساد هدرالید

 ملفع ضوح رب ندرمیم ضایب هراکی هدنطسوات بواوا میظع یالاب بق رب
 داتتسا هده و لق كنس هرابکب هدهععق وا . زاملوا فرمت هکردراو

 ؟ یدیوق هناکماح وب هليا لالا رج ٌهطساو اوک هنو ؟ یدیوا هڪ نکهوک
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 ړو رالاح كاج بووق را وفا هرلهلقو یرالوا « دراو یسهلو تعاس رب
 . هکر دشملمابهرانمهتخرب هرزوا هلق که دنفرط غاص .شمرار رب دتیشیا هر قلفان وق

 ندنرکرد یورس ردلکد هق رکراک ی-وطس كعماحو. ردرسلانجاو

 یک شقنو هکردناواط یراکنخ شقنم یناواسط هعاح هرزوا راشیرک
 هنیرزوا عماجو اس د سا .ردرلزجاع ندقعاب یلوق هاشو دازمینامو كنژرا

 دهدقمروط تباتیر ندلمهع هکردشمهشود تمرد نک لد هدزرطر

 ۱ هل یزوک « ناقارب زجاع یملقو یلید ندنصوصخ یفاصوا ید یعرح
 هدنفصو بولوا اغ تربع ةسردم رادام اراد یفارطا .ردندرلاس نام ,ویوط

 هعلقوب ارز .ردیرلهرخ تارفهعلق یس ءر حه الاح نکل رد رصاف ناسل

 قرق هلح « رد«ةشاب هرزوا ناخناماس نوناق یارف ددع یللا زو یرادزد

۳ 
 یا

 زراو یسوبوق تابحبآ رب هدنناكعماخو .ردراویخدیرلهناخ تارفن ددع يا

 هناخ هبج .رولوپ افصیک شما ینادواج تابحبآ ابوکندیاشون هدزومءام

 حی ارز. 0 یعدآ هروک هنکلکوح لی هعلو نکل ردقوح تامهمو

 كنسهعلق هرمشط اما . ردزآ هدیلرق هلغلوا عقاو هدنسانروا كرادحرس
  ودقوح یاس اکو یرلمدا

 هلحزا .ردراو ییالاعو نارسفم سردتلاراد ددع شب -۰ یرلهسردم

 هکرد یعولعلا راد ةسردم كنیهلا نوطالفا نالوا هدهعلق ما بولوا عدق
 وو اا ف هددارلنو . ندرلهرخ لقروخ رصقو یرک قاط ددع شم

 نازو زر ناسل هدنفاصوا هکردراو راف رصت عنصم هرزوا یرامعم م هنوک "

 ندنوشاشمو نوقارشا هدهسردم و هدلوا نامز .ردرساک راثیهاوح كلك

 بوروک ندنرلداتسا ییهبیجو هبیرغ مولع عیب بولوا نک اس هلط هڪ
 نکاس یتارفن هعلق هدرهرخو هدلاح ییدمش اما شمراردا نونف لیمکت

 هدنسرشط كنسوباق راوتکس هرکوص . راردبا قوذ هلیرالها بولوا

 بولوا ناک هدنمرح كنعماح هکردراو ( یسهسردم اشاپ نسح یلهووقا)
 ( یسهسردم اشاب یی ) یرجنا ندنسومق راوتکس هب ۰ ردقوج یبهلط

E POR 
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 ! رولوا زارد راموطرب قە سشدلاح هغمزاب هلهجو نعروظنم ینبرش عماحوب

 هدا وپ دود راو راذکراک رام« رب ندماس داتسا : لمزاب همشرپ هنب ؛

 چیه یلرکراک و .دکلف سلطا هکردشما رافرصت ها وا تودا فرص

 مدقم عاونا هدننورپو نوردنا كعماح و یتح .ردشمهعا مدق رامعمر

 اجا یسهلوقم رهاوج نوک انوک شمقیچ ندکاکح تسد یراک صوصف
 .قرهلوا تربح ناهدرب تشکنافراع« بابرا هکرد راو راویدشٌملوا ماخ ربا
 نالوا .دنوب « رانزور منصم هرک ورک م راقاط یهدنو ء راردا اشاع

 هنو فیصوت هللا لیده نوم تربع نوملقو شه « ماخر راخا یربا الح

 نرم هلو هدرادحرسو لصاحلا !ییلس هنلوا فیصوتو ریرحت هلا ت

 همدق ( ۲۵۰ ) هجراو هبارح ات ندنسوق هلق كعماج ! كدمروک عماج
 « یلفحم نانذوم ء یربنمو بارحم .ردراو یضع همدق ( ٠۰۰ ) و یلوط

 -. رولوا ناربحو هلاو هنتعاص رلن روک هکردهناداتسا یامنارک لغشرب نانحیمه

 مد اب یسارو ران روک یتتعنص هک ردشورفم الا نوم تربع مار فرط

 قرف هحنراو هبارح ات ندنفصن كعءاج وب اما . رارد ردیلهشود شاط هراب

 ص ص ضارب زودو ردبلاع تباغ یناج بارح یاقبج هلا نابدرتشاط یقاا
 ..كش ولع هن وکو .مدەم و نار زا هلو .دعماحر چه « ردلهشود

 . او یسوق ندربمد الاح «شعا ینزخم باتک هوا لحوب : هکردوش یلصا

 كنسوب عماجو كاهنیزخ وب ردولوط هلیسهناخهبج یلناغع لام الام یجما
 .یادغب یریمهلج هدنسبغاشا كعماج بولوا هدنلا اغارادزد هل یرلحاتفم

 یرب شوب الصا كنيراهنیزخ .ردولوطهبا تامسکبو یدادراریرکید :.دراو
 یوسف كعماجوب یر. ندییهدیا نایصع رانایتسرخو رایلرب اریز « زدقوب
 "اعاد یالعم با ردشمالوا نحر تداع ردهنس ید هدنشاو شماملجا

 . نش بولیجآ هنیراونقوب ءد.ریو حالصو حاص لاعتم یادخ ناه ۰ ددودسم

 ندشاطو رارک تاق تاق هدنناب ییا هکردهزاورد هلبوا ۰ الاو بابو ! هلوا
  ادربخ ندیرامعم نفو هسدنه ع .ردراو رلکجهرد منصم همزو . هم وب

 -هدنسهشوکراح كدعموب .رولوا ناربح هسروک یمظعم یانبوب تاذرب نالوا
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 قنوشروق ابارس «زلکیماقج ندنسافص هدعماح نورد كناسنا .رازاا عماح

 هدهساا عماح حرفم ( ییماح اشا داهرف ) . ردعدق دعم یلهرانم ۰ یمرح

 ۰ . (عماجلوجوک) .ردیلنوشروق یسهقیلاعتیاغ یسرانم « ردبضندتعاج

 ۳ ر هدنر هدنفارطو تفاطا :رزو) یرانمعم ا جورا

 ندوب ۰ ردلکد مولعم یساب ۰ ردیلاخ ندتعاهو روتسم ینوشروق"

 یمایلع هبتع كنسوق هلق : ( ماج نیسح جاحلا ) هدنزوب جما كننسویق
 ۳ : ردوش یخرات نالوا روطسم هباطخ ىلج هرزوا

 0 لیهنامیدشود هلبادنوادخنوع نیسح یجاح عماح ندناریخ هله

 لیلدهمصت زاد « هلواتنح "یداه :مدید ران یدمحابولوامامل !هملق

 هنس ۸
 هرزوا یسوبق ندوب لصتم هعماجوب . ردیلاخ ندتعام لوس هد عماجوب
 یهدرهش « ردزآ تعام هدعماجو نوحکنا ردتمس رولاح هلا هدلقرب

 ید ناذا بودیا عاتسا ینسادص کاج تعاسو دجاسمو عماوج عب
 . ردراو دجسم هدددعنوا . ردک اح یلادص بیهمر راروقوا

 اب یدادتش تیاف . ردهدنس ی بناج كنسمهملق هرمشط یسءاف ما

 یرلعاتم تمیق یذ كنقلخ ىو عیح بولواراوتسا راصح مکحتسو ناتم.

 هلحو نالا عیفر ۰ ضیرعو عساو تاق کیا ارز ۰ ردظوفح هداروب
 ۲ قدنخ رب قیم و نیتم . ردناما یاج هعلق ار ناش بحاص ندرلراصح

 هدنلیذ كنالاب “لقرب هشوکراجوقو « راو یسوقرب رطان هه تمس راو:

 ما ( رللاط ) رزوا یسایلع ٌهبتع هکرد عنصء بابرب شلوا عقاو رخآ زرط
 ین رله كنسراقاا کیاو شا ییراداناق ییاو یلشاب کیا نالوا هدشوغ

 قآ ۰ ردشلورودنوق هتنرزوا صرع ضارب هکردراو یمسر شوقر,شمرک

 1 طوطخ هلال هرزوا ص ص لصتم هروصت و . ردا نظ حوریذ نروک
 ۶ ۳ک تورک یرجا وق هعلق جا ردشلزاب رلعقو یخ رات ضمب هللا

 قدنلا رک ظم بوري ک یرجآ . ردراو اهد یراوید هلق تاق رب
 : رونلاوا فداصت هن( ییءاج نایلس ناطاس ) نکردک لمس بوک
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 ددع ( ۲۲۰۰ ) یسه كنراهناخ مالسا . ردراو یدوم اما ردق« كنرفو

 کرد رلابیز یانب تاق تاق ریکراک ےدق زرط یناقوفو یناتخحت بولوا
 نوکلملو عنصم هرک ررب یولس ین راتادناع هج .رد ماه ال فو

 :ردمشمهمروک هدراددرب چه رقح یرلتیمم رک هلی وب هک ردروتسم هل ارام دک

 ردنیقابهسرانک انوطبولوا یلوترواهتخت هر دنیش احماح یراوا لالاطسو اما
 یراماع قیرط هله .ردررقم رلناورداشو ضوح رهحفب و غاب هدواه

 رالوب وب لهستبا رظن هبناجره هکردراهارهش شفلوا حرط هلا یشن منرطش
 .ییشاط یربا ابارس هدنفرط کیا « رونوروک هجشراو هنشابرب ندنشابرب كرهش

 « ردراو یرللو كج هدا شور هناهاشو هزکایو كاب ییمر دلاق م.دقراکو

 . ردراو یرایارس ددع قرف كررش نابعا هرزوا ماع هارشو

 تیاغ ( ییماح اشاپ مساق یزاغ ) : ردبارح یدب نوا -- : یرلعماح
 کز کلش شاط یرلهق . رادگلام هب هربثک تعا بولوا اشکلدو حرقم

 یفح نانذوم « یارح « یربنم عنصم هنوکرب « ردقابآ زوی اضرعو الوط

 رودمر,« زامهنلوا فیصوتو ریست هلیارللد هکردراو یسیسرک لاثم عصمریو
 .ماسناطلس یهداوبناتسا «شمقرچندکاف طارخ تسد ایوکهکر درا و یسلاعُهق

 ردیبم هنرزواراوند .شوکراح یکكنآ « ردمیظعولزوک ر دق یسهق یعماح
 یدب هدرلاتمدومع ددعیلا ءرزوا یرهفص ناب هدنراسیو نیم كنسوق هلق
 حرط هناسدنهمو دما رس تاغ یسهرانم . ردراو رانوکنرمم بابقشقنم ددع

 .( یعاج اشاپ نسح یلءووقاب ) هرمشط لس ندنسوق راوتکس . ردشفلوا
 بولوا روتسم هلبا نوکلینصاصر .ردمفع دعمو دق یالصم حرفم هدو

 یارطا بولوا حرف.تیاغ یعرح ردع وطمو نوزوم هدرخا زرط یسهرانم

 : ( یع.اج اشاب یم ) هدنزوب چ۱ كنسوق تکسهنب . ردیرلهرخ لج بال
 .ی.هموص ر ەدە ر یتح ۰ شا مظع رد رب هلاق ندرلس وطالفا

 یریدوب لرهلک حالسرپ هلیرکسعاشاپ یم .راردباترابز بولک یراهچ هک ردراو
 یکی لرد یمک رولوب یراقجوچ ناملسم ردقیللا هدنرانیمزربز بوصاب
 هما ( هتف ) و هنمان اشا یم بودا حسف یرو تانغ هدعب ؛ زملس
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 تلادع هجورب رداضقا فیرش هل سهباب «2+ ۲ یللازو ۰ رواوا یرکسع

 یفارشالابیقو مالسالخیش . رولوا ییصاح هسک یمرکی هنکبو یتا هبیخاق
 یماغاجارخ یسیرحکب فلا ۰ یربادخیتکءارس ۰ قارشا + یراکو نابعا

 ا یراق یک ییادخشک ر بش : یماعآ لای ینا راد
 . راو یار هعلق زو ییاو

 هدنکنا غاط یکریاب قالا رب مان هوارف - . یوج ٌةملق نیمزو لاکشا
 یر ره كراشاط یهدنساسا هکردانعر هعاقر انب كنس مر ۰ لکشلا عبر

 یراو د .ردشملدا انمهبا هدشارتكنسهراومه .راو ردق یسهج سورکنم لیف

 ردعارذ یسک یدف . ردراود یلساو نلاق نکل ۰ ردقام آ و تاقرب

 ا لیک هلنوخرا رابعم 6ردمساو قذتخر ضیرغ یرادام اراد
 یزرط قلاب هدنرب هتروا ان كند قدنخوب « ردقع قدنخ یا نوشرآ

 زرطوب هدهرصاح نیح ۰ ردشمتاهطاحا ینهملق هکراو قاریوط شملغیب یک
 سرم هتندرا بورد قلقامراب یی همارش ندجاغا هلمح هرزوا قار وط

 هحنراو هنیراندب جرب كنهملق ندنید قدنخ وب .ردبا هظفاحم یقدنخ بوزاق
 هملقوب وردعارذ یعرکب راوبد یراقوب ندقدنخاما . ردالاب نوشرآ یللا هعاق

 ناکس جم ردمدآ هم رک كسب شب لماک یعر> هرزوا یراوبد رادام اراد

 ي و عصم و وکررب یرره 6 ردراو یراجرب نیت ددعیدب

 ردرل:دب شملبزید بیترتلایلع یکی ا یخدرانوب « ردندپ نادند( ۵6۰۰ )
 یشراح یرجا ندنسود ید قرشم الوا : را ویرلو ف ددعش»
 ینلنوزوادلرشو ردق هبهجنراو هنسوق راوتکس هدنفرط یطابات ندنجمارازابو
 ندو ندک هن هعلق شوولقش نالوا هدهلف باح . ردع دآ زو ش كرم

 هلق کیرق . ردعدآ زو شب كب هرجا رهش هجمراو هبوبق ییات یرجا
 تاق نیلا یرافرط ی.ومق ییرقوب كنهملق « ردفوشکم هبونج بناج یسوق
 بعصو لقدنخ یک هجراصح رادام اراد یرافرط راس اما . ردراوید
 یمه نانسرخ دم بولوا ددع ید نوا یسهلحت ناملسم . ردراراود

 یهرامور « برص < راغ, رام هرج ار هش . ردناک هد رشط ندنسوفنردو
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 ءرکوصندنرویدم یازغجاهمنکیا هدلا شو الیلارق سورکنا .ردشملوا انب
 ناماس هدنحرات ٩۵۰ هرکوص .ردشمعهللا كدناسدرف لارق بیر رب هعلقو
 بودبا فطعهرزوایسهعاق هولاوینانع نکرد هنسهعلقدارفلب ینلوتسا ناخ

 ید ینس«ماق شوواقشندن [ لردباحتف ینوا ینوک یجزکسنوا كانسهرصاحم -

 یرانویاهما یدنسهعاق یو وب .ردبا حتف هدنوک یجندرد هلبا يافعكنج

 كن هدایب ددع كسنوا هکب مساق کب جاهم ء کب دارم یہ كوا هجنلوا
 یبدح یلغوا لاخیم یزاغ هنسهفااط یحنکشا ددعكبب نواو بوررو زادنا

 یوجم هدنوک نوا ندا ی.هسلق شوولقش كردبا نست هعیلطو رکسعرس

 هلزدیا قارحا یرلناتساکو ارق عیج نالوا نيز هرجا یسارح یهسلق
 ندن وقارشاو سردم « لقاع نالوا هدراصح نورد . راردا هرصاح

 « ردهاشداب یکناهج رب ناخ ناملسو » بودا هرواشم راههدالوو نیاهر

 اا ندردک یه ردا ملت «ےسیدنک هليا دهعو ناما ینهملق وب كلک

 بوکید یرلفارباب ناما ضاس هراصح ٌهورذ ندر, یسهلجو « رارید « م هلوا

 یرراتخانا بودانود هرزوا یرانتقم ما ییهعلق قراقح ههرشط نابهر

 ملت : هکب مساقو کیدای ۰ کید رادرس هرجا راقاراط یفاوج
 رایدردنوک هناخ ناملس یرلحاتفم هلیکشریاشاب كهماقوب هدرانوا هدنراکدنا

 بولوا ناداشو رورسم ناخ ناماس هدنراقدلوا لصاو هللا راغلیا هدنوکرب

 احرد . «رنوستیا تانسحو تاریخ هرجا رهشو نهوس ی » : ه؟راروروم

 تامهم هلمح كانهملق ید یرلیدنک . راردیا نیزح یرهش ناسعاو ارزو

 هنیرلهنطاسلاراد .راردنا قطن هد «هلوا یتخحتیب جاهم» بوروک افوتسم یمزاولو

 یغاحیس هردنمسو مرس هتسهظفاحم كسهعاق یوجموت هدنرلفدروم تع نع

 هدنرصع ثلا ناخد ناطلسو هدنحرات ۱۰۰۵ هدع . یدلبا و

 ءژیق یکب یناحنس یسهعلق یو وب هدکدلبا حتف ین-هعلق هژیق اشا مهارا

 قاحنس هقشاب رومأم هنسهظفاحم مژ-ق الح . یدنلوا ر رحم یعاحنس یتااا
 یبیالا .راو یصاخ 2 ( ۰۰۰۰۰ ) ندناود فرط كنکب و ردى کب

 حالسربهدبزک كيییاهلج هلیرکسع كنب . راو یسیشابزو ۰ یسیشابیرچ



 یمهمانتحایس یلجایاوا ي ۱۹
 )و یوم وب هجوم یو جمجمه ی عمه عج و جم ج ه جم جوجه موج وجه اب

 ندرهاوج ینشعن كلارق شوال ناخ ناملس ۰ یدقبح یراناح ید كراع
 ا تک ظناتم هداروآ یردت رک هدا ىلا بودو املا

 لارق ید هدکنجو هروک هتنزوس كااغا ىلع وروق مالک هصالخ « راردبا
 ندحاف كني راب هرات و .ردراو یرکسع هد زک قوس كالا رف یه .شمراو

 طقف ۰ یدراو رکسع كم زوب هدنناب كها_ثداب اعقاو ۰ ردقتحم ییدع

 . یدا رورنه رورس كس کیا نوأ ندا قازاب شمش ةققح هدیرحو

 راح رات نال زاب ها نعود

 هنس ٩۳۲ لداع هاش یلارق ند ی یدیص
 : خراب گ کند

 هنس ٩۳۲ نیعل شوال لارف مانهنا

 نکدازاف یرارب الخو ویو ۰ قاحوا بونوق هیارختوب هتب نعرکسع رفسوب
 ید تما نالوا دېش هدانغو . رایدلوب رادسح هڪ شلدنا نفد هوا

 راز اا کرد تنر دنا نفد هتسراوج هم لوا ناچ ناماس

 هدنیآ «راو یسو وقف وص هدهدنحما . راو یلاع رصفر هدنرزوا ثهاکرایزوب

 هدارو . ردقدنخ یسهصبرا تاوج كماکرظن و . راردا شون ناکد ورو

 ندو تاربطابحاص هسد « نوهمهنکبج تاناوبح یادهش نالوا نوفدم
 . ردشمردزاق اداب نسح یرزو

 نداسشاپ میهاربا ریقح هدکدتبا"ما دعاقت نوک شب مظعاردص هداروب
 هنسهعاف یوحم هلراقفر ددعیللاهرزوا قلا ایشا ض«وءیخ ذ بولا ندا

 دنلب رسهوکرب . كدروک بوک ندنبد یناطناشرا بوقیج هلو هرزوا كمتيک
 هنسیدنک « ردغاط زکلاب « رونوروک ندر دعب قانوقچوا هداحره بولوا

 تودک ا ینا ندارو ردهطرومم رب بوک ۰ ردقوت الابموکرب لئاح

 . كداک هنسهعاق ( ["] ىو )

 هعلقو هرزوا ینیدزاب كسرلخروم نانوو نیتال س . یسهعلف یو
 لوا ندنافو درک رک ما مدقم هس ۲۳ ناور تر فواد

E) :كرہثود  aرد ( چ. ) هجراجم . 



 ۱۹ جاهم یار
 IK XIE فک )فک EIDE لک IE هک ITI نایک RIE NIE فک دم IENE DEDE ایا یک NEDE ی

 مولاهدارو راردبا رلاعد هدهناغم-| نح توقبح هسرزواو ه رد « یس ہ

 یخد ناخ ناماس . ردسانس اشا نسح یرزو ندو 4ردراو ثشوک رب

 یرارکب ییحاخ كنمشد کرو نمآ تانغ هلمح بودا اعد هرزوا هم و

 تجاتچ هلا نمشد یرلیحهخرچ كب ورسخو كب یاب یزاغ بولوا نایاع
 ناه راک ندفرط كب ىلا رالیدو هلک ادسا . رلرالشاب هکمشوکود هکمشللا
 « یهلا» : دلرهروس هغارب وط هراف یزو بونا ندنآ راقو ندورک هاشداپ

 دم كس ! هن تراحو تیانع < ی ترصن و تردقو توق

 هد « ! هلا رفظمو روصام ید تما و نوسلوا هوص یزو ییعصلا

 تولو هسرزوا نشد رار هلا هللا لوسر شن زاغفو « راشاال و عرضت

 . یهلوا هدلوب وپ بودیا بیغرت کن ر یر یک هو راداشوق یک
 ءا رکسع لتماع مراق ندقرط مد را یا د

 ندنفرط ن تانغ هله هحاک هنسانروا كجاهم یارح ا عا

 «! هللا هللا » ندنغآ رب بولوا شیورو هرزوا نشد ندلوق ییا قرق

 معا ردص ناه . رارمشیراق هرز رکسع ییاو رار دی رک هف رط نه هد

 ء ردناتساد هدرلد کرالشاب لادحو كنح روه ا تولک ید لو

 هليا نوشروق رکا اراه كب یک ندا رب نا مظعا ردص

 هرس یلیوطاتا « لیا مور تا ی رک تن ناراپ هنیرزوا نمشد پوط می

 رز رداص هنرزوا نمشد ی را هدروو نویوفچآ یرلر ع هردنمسو

 « ماش هدقرط هاشداب زونه هک راقاب راز هلکهروک ییالمرپ لاحو نمشد

 هدهدناب قارغا  راروسروط داما تک ره اب یس شع س < لڪ

 كمربو هقرآ هنغاط هجیېنمال بونود یړک ناه + راو رکسع یک راغاط
 بول ءزفارف نیسو :رااشا فا ف ی را تا
 رکسع یشبر ناهید « ردیاب لارق هدانناوب رالبق لدبم هرارف یرارق
 یشد نالوا مزمم ۰ راروزک هدنززوا قارر هرجا ودروا مالا

 نکراحاق هلیمباوت لارق رلرتسیاكمهما صالخ ناحرب بوووق نیکدهماشق | ات

 نایعاو دنلب هج هدقاطاوب . یدیا شلک یبهلاک ۰ رولوا بوصاپ هغاطابرپ



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱ شب
 یک )وکیوم  DIE)هک  NIE 9 RIERIERSIEREIE NIE RIE NIENEIEDNSIEN SIEوک کوک درک ووک 6)

 ددعنوا هدنتسوا یسااع ر دق رب هرزوا وقوب .ردحالس لامالام یسارا وق
 نزبرض « یرلکلد لاغزام هدنفرط کیا كنوقو « یرلپوط یهاش دما رس

 رب ندشخ هدفرط یشراق « ردا ناارح یر انوط ندا قدنخ « راو

 بولک ناکدنورو هدنیاو بابحا هلج هدرلرصقوب « راو اهد شوک هول
 . رلردبا قوشو قوذ قرهلوا نامهم

 .« یلوتروا زاصو هتح هریدنش ردق زوچوا .  یشوراو كجا

 تیمهریک هکردراو عماحرب * ناخرب « ینارس اشاپ قحنآ ۰ ردرلوا لاحاطسو

 كشوراوو ۰ راوینابص بتکم ددعییا « یسهکتربو هسردمرب « ردولوتروا

 قدنخ « راو یسوق کیا بولوا راوبد هقنالپ تبج هلوط تاق نیلاب یفارطا
 . ردمکح طابر پراص تیاغ « ردرلشمتیآ ییانوطرهن هدهنجا

 كهاک هدبرع یارح وب نيخروم --. جاهم یازغ یارح فیرءت
 هلبح ابو نالا « ردي رات هکمادام . ردراشمزاب رلفیحم هل هدنقح ینیصوت
 هقرفتم دعاقتم ندنفلرادحلس ناخ ناماسر, هلتهحوا . رولوا قمشیراق

 لع بودبا عاع-ا ندنآ .یدنا یرایرهش هل هدکنجوب هک (اغا یلعوروق )

 : اد هلزوا یهمزاب هعاطتسالاردق

 تحاتح هدارحو ها رکسع كسزو لما ناخناماس هدنسهنس ۷

 یرازهلال یارضتوبهجیکوا .ردیا نی رالووارق هبهمبرابناوج بودباتکم
 حاصاایع .رالق نشور زور یملظمبش بودباناعارح هلرا هلءهشم زو
 «۱ روبلک یدوق ندنرب یرکسع نمشد هتشيا ؟ مهاشداب : بواک راتشاح

 اشاپ ورسخ یی هنسوب كب یلاب هدازاشاپ ایم یی هردنمس ناه ندنرلکدید
 مظعاردص ۰ رایدرود هدابآ بولوا رکسع هعلط هل رازاپمهش كج نوا

 یرحکب زادنا كف كيب نواو هلیرکسع یبا مور هدنرانک یلوک هحیشارق

 نکدورود هدامآ بوبالغاب یالآ هلیراپوط یهاش نزبرض ددع یللازوب ۰ هلی
 ید یرکسع ماشو بلح ۰ شعص هد « نامهرق ۰ ساوس « یلوطاا

 واکخ هالاح هلح یراقدروطو ۰ یدرلرورود شابرضاح هدنکوا ناخنایاس



 و ۱۸۹ یس هقن ال, راوانارا

 ۰:96 و یو رک یو وب NI DESE DIE )یی IIE XIE NEI صمیمی یج یونی یج و جو چ و جبوچ ۳

 هض بناح بوقلاق نداروب « زولوا یرلبهام نمسو فعل . ردلوکرت

 . لدلك هنضهقنالپ ( راوناراب ) بودیک تعاس (ه) كرهدیک
 هلیسهاب«2 | یللازوب «ردهدنک اخ یغاحنس جاهم . یساقالپ راوایناراب ۱

 یرلنادناغ یلوتروا هتختردقیللا « یتارفنردق ناسکس « یرادزدهملق .رداضق ق

 رظاب هرغ یرلپوط یهاش .ددعیمرکب « یلالغرابنا « یسهناخهبجو « یبهاحرب
 هدشوراو هرشط . رد.ةالپ بثخرب رومعم . ردراو قدنخ « یسوق چاغآ

 .راو یناکد ددع نوا یناخ لوح وک رب ؛ردراو یسهناخ یلهتح ددع زو

 . ردشلوا قلقاطاب هلیانوص قزانلک ندنسارحم یسهمیرا بناوج كنهملقوب

 جاهم بودبا روبع ندوریوکوب رکسع هلم « واو ییتمرسج بشخرب
 . ككدلک هنسهقنالب ( نتتم جاهم ) ندنسارح

 ندنرالارق سورگنا هشالپوب .  نیمح نصحو نتمروس جاهم 1
 ۷۳۳۵۹ ندنآ سا مدمم مالسا ع هدعل « ردنساتت كلارق شوال

 نیدو بودبا انب ًاددحم یراوتسا راصحوب حتفلادعب ناخ ناماس هدنخرات

 كتماعز بایرا « یسک یالا . ردشنوا یک یب قاحنس هج هقشاب ا

 دولوا رکمع حالسو هدیزک كيبکیا هلج هلیرکسع كنیکبو هلیرکسع یلهبج
 هدنندو «راو ینارفنهعاق زوب چوا یرادزد هعلق .رداضق هلسهاب2ا یللازوب

 . راو هدیرادرس یرحک

 انوط هعاقوب « راربد ( چاحوم ) هدراحم ناسل اکو س. یسهعلق جاهم

 راصح نیتمو یلاع یلراوید هقالپ متر هلود تاقرب زسهلاوح هدنرانک
 یرلکلد لاغزام هرزوا یراجرب ددع ترد هدنسهشوکراح . ردراوتسا

 تارفن ییوتروا هت ردق یللا هم هدراصح نورد . راو یراب وط هناهاش

 یرابنا یادغب, ددع کیا « یعهاج ناخ ناهس یلوتروا تیمهریکرب ۰ یرلوا
 هدنفرط یراکزور زارو یرب ۰ راویسوق ددع ییا « یرلهنزخ هناخهبج

 ددعنوا هرزوا انوط رهن هدنکوا وقو .ردیسوق وص كوچ وک رظانهان ءط

 کردا انا لا تمنسو نزرک ف رار ا ا ی ات
 .کیا .ردوق چاغا تاق کیا یموق شوراو هدنبونج بناج .ردریسلابجاو



 یس همانتحایس ېاچ ايلوا ۱۸۸

_ IE NADE اف اد اهم ام NDE NIE NIE NSIEN IE NIE NSDENSIE NIENSDENSIERNSIE NSIENSIENSIENSIENEN 

 ندشخ نوجا یسهما مارآ ثیاکدنورو م ندنراس و نی كنسهروا

 ردالرحتم یرب مدآ نوا لرسج اراتعا نداروب .ردراو رلسلاع رصف لومعم

 نالوا یربم لام ندراجت هدنورو هدنا بوروتوا یئارف هعلق هدلحوب

 . رارد| دن ینسوبق بوریدلاق یرسج هلراهراقم یتقو هحیکو رارل | یجاب

 هد راشدط ندقل وفروف وب ۰ ردراورام] وقر وق ندرلکرد هدن راسل و نیغ هلرسح

 مارا ییا هدن رزوا ور وکو . ردراو یرال وئابا جالوفیبا كح هب ور وب نانا

 روع افوتسم هناب ناب هدرلهارآ و اک راناباب هدکد لک ه یشراق یشراو

 و بولکح یسارد مدآ یک اقا وه للصم هرزوا ورن وکوب «راردبا

 ا اا یر و تشخر هدنرانک یره اوارد تس. هدراد ٌةملق لاکتشا

 ۱۳۳ لاو يوفر هنا ردفا ضر هدو را مدیا

 ره ادع نانکس ۔یزادرد ۔ زدهعلق نم هلسهناخ هحو یسوراب جراما

 .عیاحرب رلهاخ یصتحمو ددعتم یوترواهتحم ردق یللا هدراصح نورد . راو

 راو یناکد نوا و ۰ ناخرب . هدناکش شوراو هرشط . راو یراسا رو
 زالر | كسکا موحهو کود ندنحا « ردر دح رس تاغ ارز ۰ قود یعاب

 رمآقیح ندنسودف تر كشوراووب بولب رک ندوق کەدنشا مظع رسج و

 .ردس ع رم ر هد رو هدرادوب ناه هکروذل وا زا و ندن رسج اواردو

 .ییدلبا نابرح ندنب د هلو كرم وب س . اوارد رهو یسوریوک اوارد

 « ردولغاب هلیاربحز رمد هتسرلربرب یرب به هکراو رلمهراب قرق لماک هدلح

 N .ردرلشءا با ارز ردق یناسا اف لو هسد لا به نشد

 .ردهدزاغوب راد ؛ زاو مدآ )٩۰( لوط راما یوو يدر هرزوآ

 .كرسج «راو یراوسق مکحتسم و نیتم ید هدنرافرط ییا كىورپ وک
 ` لاک, ناسا رکا نی راک رام ار نوا د وا

 .زاماجوا شوقرب ندنرارب لاس كرسج بودیا دو دق هلبا ریز ریمد
 . رارلکب تبون ردق هحاصات < سەك رامورومو رودزر و

 نر هدنسارآ ی .4«لق راو:ار اب هل راصح هد رادود سس و یه ربخ هحی-شارق

 یک لب 9 هارد زن ه رب هلوحوکرب همزآ نداوارد رم و ندههوط



 ۱۸۷ یسور وک كسوا 7
 ۱۰0 )یک NDE NDE NIE NIE NIE SIE NIE NIE RIE دوو )وه کوک و )یک NIE یک او

 هددروماهدکدتا روع لاثم اخ رب فصا بولوا هتسار | هلا ریشمشو شکربت

 رکی كم مشتعو هناریزو هلبوب هلبصنمیناجنس یلوبهکین »هجنروک رامدآ
 نوا یزارا تارادو تباهم هنمشد « ردازغ » هدیرلهع « رلیدد « یدبا.

 چوا هرکوص . رلیدید « یدک هلبوب هدنتلود كنسیدنفا باتکاا سیر
 هدنررللا یرلهانیرس هالکرز هدنرلشاب یرلاغا ما قرفتسم هرزردنارز زوی

 هرکوصبودبا روع هتفح هتفح هرزوا رلتآ نالکهلا یراقرص یغراقهلح

 تاقرمشیدب ندنآ بودیاروبع یرارتہم | یلکنفوت قاقوط ددعزوب لماک
 مهارا هدقدنل وا روبع هليا یمام هاکس بول وروا یرالبط دیشجو هناخرتپم

 هدکدیوا ىلا كمظعاردص كردبا باترب هنادنول بونا ندننآ نمدقا اشا

 لالحاکس يکاتلود ۱ نرفآ دص ۰ نرفآ : هکیدروم رمض نشورر زووا

 ندمهاشداب هللاءهاشنآ .دلدرتسوک یالا »ارزو «لکد هروک کبصنم | نوسلوا

 هدعن « كتسهدنا لسکت ییالاوب هدسدوبات بودربتک یترازو ندوب س

Nهل الا هنس بولر دیک هردان هحالرومسر و هرخاف تعلخر رزردنارز  

 رغ نوک یسهنربا . یدتا ثکم برشا هنغاطوا هداوق یا را
 ندنتلا كسوا اشابلع جهخرح نالوا رکسع ةعیاط ادا بوللاح ولتاحر

 یتسورپوک كسوا هلا زمدنفا ااپیهارا یخد ریقحوب ندنا .یدلبا تلحر.

 كدلک هنسهقنلپ ( هدراد) هدنشاب وریوک بوک هليا لاح جوک هدنعاس یا
 رکسع  بوارتو هر کوب یک هبنارط ددعیللا هبااآ رک اب هارو
 . یدلوا هب ها ییا و تآ رز قرهلوا تمىنغ لئات

 هرکوتص» راو ددا مز لا ایت رسا تاب ا ا
 حتف ییرهعلق كسوا نیداراو هدنسهدعقلایذ ٩۳٩ یرلترضح ناماسناطلاس .

 اشاپ مهاربا لوتفم مظعم رادرس نکردبا كنج هدنسارح جاهم بودبا
 کیا لماک هنشاپ رکید ندنشابرب . ردشمهلبا انب یورپ وک وب هللرکسع نوت
 هد غو هدنشاهتوا « یمهعلق كسوا هدنشابر و هدنسهلق . ردلوب كلتعاس

 قحا یرط یه بولوا رار یلوصو قانوا ییارطا « ردراو یمهعلق هدرادوب

 هلرسج . ردرل شقاق را زاق هشيم نلاق ردق یکج هلیب همالقاجوق كمدا کیا
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 دسر یا او الو ار اوت هر رم اور اسم اتم روم رد راهش یا ات اف ما اف و ماه

 یونس ندنراراجتو راردیک هتیرلرب یر هليا یرارکسع هژیق هدنرارارب
 ميهارا حد هژیق یساروب . رونلآ شورغ تك کک ید لاو ناکد

 . ردیتارمخ كناشاب

 نوک انوکو یعا-اق یلدح رس هل رایلکسوا س. ی.«ساو یلاعا

 بآ ؛ ردهجراج یرلناسل ۰ راررک بویک رلهلود هقوج یل هکود شوموک
 هداروب . ردشندبا ريمخح هليرلناق یلنامع به رلاروب . ردفبطل یماوهو

 هلا نوشروقر هدنسهریطخ كنعماح ۹ ( اشا مساق یزاغ تراز )

 (اشا ییطصم تراز ) هدشوراو هن م ردنوفدم هدنجا داونارهق نور

 كجهدک هتسهعلق اووا بلاو برق هرانن روکذم . ردهدوسا هدننرقییماج

 هدنرزوا یلوب دارفلب هدنجما رلهحفب هدنفرط هلق « ینرابز ( اب ماربب » هدلوپ
 . ردراو ینراژ اباب ورخ

 هدورک دازع دنفا اا مهارا هداز یضاق مد دشا اشاع ماع یر شوب

 اشاپ دحالضاف هداز یلوریوک مظعاریزو بواک ید یرلرکسء نالق

 . یدا لغوط کیا نماشا . دتا روع هلبالاو یالآ ندنکوا یغاطوا
 (ءالرا) بوروک یزعالا رکسع هلج « یدا قاف هالا ارزوراس زعالا

 سامو حال رپ یاب یو یمرکیزو . رایدلاق هدنریح كرەدىا دنسپ ها

 یکیاييکوک زو: کیا ۰ یلد زوبییا « هقرفتم زو چوا « هیاعرلابجاو زوب یا

 ددع زوبیبا ۰ رابجرالک هرشط ددعزوب « رکنشاح ددع زوپ « رانأت زوی
 شعزوب ید ۰ هحراص زادنا كنفوت ددءزوب چوا « یرلحارس یرلاغا 2

 هحوق ررب یره هکیدبا راو یرلناکس دووارا قانشوبو تاوریخ ددع

 هاص یزعریق هلج یرهقارع لوی یلقلبرفاب یزمرق . رزکب هالسرآ
 « قرقو ءداسهلج بولبق جک یتراهقارع یللوکسوپ همرص بواوا ندهقوج
 هرزوا بنر كرس یک نالبج هلیراکفوت رانآ نوشروف ییمهرد رشیلا
 رلنا a رار راكد کر . رادلبا روع هتفح هتفح
 تاراد یک مظعا ربزو نوک اشاب مهر هداز یضاق هرکوص بودا روع

 عصصو رزردارز یرلیدنک ۰ خنتصمو هو قد السوتالا هلج هلیءاشنحاو



Feo NDE NDENSIE NRSDE SDE NIE NDE یوم DERE NIE NAVE NE SED NE NIIENSIEN ENDE -E N-<IERSIEN-AE: 

 هدنبرق كسوا بوک یرلهعلق اووا بلاوو هنسهماق [*] قءولصام مز بوک

 بارخ هحهاک ین-هعاف كسواوب بودا رذکندنتلآ یرسح یسهع هدراد

 .رولوا طول هاب وط رهن نالوا نوملاما هدندح كوا هعلق لردبا

 ندرهش اه دنفرط نوح كنم هعلق تكسوا تب. یراسو رازابو یراح

 ار اد .یدرولوا هعافر ه سلوا یر وطو هباخهحرک < راو هقنلب رب هغرالا

 ہد یی « ردهناخ رانی رب ردا هطاحا دا كس ترد یعرج رادام
 یحرط یثق مئرطس یجا كنهناخ راکوب ۰ ردکیدرر قجهلوا رازاب هرکرب

 كس هرزوا بترت اکو لو« لو هرژوا هسدنه لع انبداتسا بولوا
 یراشابهتوا كنوشراح كەستبا رظن ندقاقوص یناهره ۰ شما راناکد ددع

 قجهروط راهارا یفرط ربو رادوخآ نوجا رلتا یفرطرب . رونوروک
 رلهطوایلشبط لصاحم لاو یناقوفو یناتحت یرافرطوبق یک یسومتهعلقو رلنادیم
 یمسوم ارگ رداشخا لکد رکر اک < ردمظع یارب فا راعا هلا

 زواجتم کیزوب ندهرئاس ملاقاوم برعو مور هجنلوا یعاا زوک ابوهجیالک
 ضرع هدرب رب هروک هنعاتم سکه هلبا ثکم هدهملقوپ بولک راناک رزاب راجت
 هلبرلهمیخ هرمشط ندهعافوب یسلاها كسالو عج هدندفرطر . ردا

 یرلر ربان هرزوا لاوتموب . زاملوا ریست هکرولوا رویا راز بونو

 هدفرطرب هلبهاکرخو همیخ هلیرکسعهلج یساثاپ هغزوپ هدقدلوا یبایرد مدا

 رواکنج ددع كيچوا یرلاغا زازق .راروروط هدامآ حالسرب بودبا ثکم

 یراراج عیج زوروبش بوئوق هنناجرب كررانبوب هللاراتکیب رورسوروالد
 هبادنم یتسهراسو عام راراحم عج قترآ هدنراکدتسا هظفام یرادحودرواو

 بول وزوچ راکوي كی بولوا ارشوعبب هجیک قرق نوک قرق بوراقبج
 یسهلوقمكنسو ناوبح هدنرلارګ « بونل | راکوب كيە « رونلواتخورف

 هرزوا یفیدلوا نعروظنم یمارک تعج ریانبوب مالک هصالخ . رولیناص ریش

 یعاتم سکر هحنلوا نوک یحقرق . رولوا هلاسررب هجهقشاب كەستبا رب رحت

 لوک هننوولصوم کوکو ردقون هملقر ولدآ هلو هدنرانک یربن اوارد []
 . ردنونظم یفیدلوا



 یسهمانتحایس یلچایاوا ۱ ۱۸

 اهن اوت یوم یا ام یا اد وام یاد رو وا که ای هوم کف که 3 هر 3 کت یو یو یو 3

 نیدباع ناکم تحر اجلم یخ رات مدید هلو كسساح
 ددع ترد یسه ۰ رد راو یدحیسم هلحم ددع قرف ادعام ندرلن وب

 رادود . یس اسردم اناب يطصم «یسهسردم اشاب مساق : ردنالاع سی ردتلاراد

 . رب ي صوص ثیدخاراو ارقلاراداما «راردا تغر كب هاملع ییاخ

 و هک ددع ترد . رردبا لش ثردح هدرلعماح یرلماع سردهس نکل

 اشاب ییعصم ۰ شا مساق : هله زا « راو الط بدم ددع شا « راو

 هل ندفتو بناج هددنس سارره . ردولع یک رلیارسو رومع« یرلبتکم

 ریایرب و راشوب رسو هیقارعو یراهماجیابق هلبرلهبطعوهرص هرلم تب هشوکر کج
 ندنسوش یشراح كيهءاق هطروا هلحرا : ردراو یرلهءاخلسد ددغ یانوا

 : لیبس اشا مساق یلەبق هخت هدنرانسک قدنخ هدنفرط لوض نکراقیج هرشط

 . رلردما لذب روک یام هناکنشت عبج نوحیحور البرک نادیهش هدزوعءام

 راص تروا : ردندرالبس نالوا رغول یخو رس ادیت ۰ لتس رادرم

 یرلهق هله هدفرط غاص ثهارهش نکرد هیوشراج بویح ندنسوف

 ناکحاوخ ناخ ددع یا ؛ ردراو یاس شوخماح یوتروا نو-شروق

 هدنحراخ هاراصح شوراو و .راویاور نانراک یارسنامهم ددعرب «ردراو
 هدنآ ناکدنورو هدننآ عی .رارید ( ربان ) کا ۰ ردریرب لاثهماق ندهقالپ

 نادناخ نکل ؛ ردوو 9 یارسنابراک هد رمشهقشاب ندو « رارولوا نامهم

 رز سا نولوا دایک یراوق .زدفوجت یراکو نادا یاس
 هلحزا . ردرهش تمینغ ارز رارولوا ناسهم ماا جاقرب بواک نیرفاسم

 دالب عيه نکل .رداکد رلناکد یاس رک راک اما  ردناتسد ناکد ددع زو ییا

 بآ لالز هقردراوبآ رم ددعر اما «رددوجوم یرلعاتم كم و برعلدنه
 هدبرغ بناح یعولط یادتبا كرمنوب ۰ رداوارد مظع رهن هدوا ردنایح

 ندنرلغاط ناتسناورخ یسهقرف رب . ردا عولط ند رب کیا هدیونج تمسو
 عج ندنراغاط نووالسا < هرومکم « هقشودود یسهقشابرب « ردا جورخ

 مس

 ندد د یسهعلق راوف ج : ناتو یسهسعاق قحارغل لردىا نابرج بولوا



 یثوراو هعلق غا ۱۸۳۰۳

RIE UIE NIE NIE XSI DENSI NIE NIE NSIENSIE NDE NEDE RIE SIE NININ EIEN EDENSIEN IE NRSIERNSIE 

 ددع زو ترد یسه كتبرلوا رهشوب ۰ ردعدآ زوقط تک رادام ارناد
 هک اب یلعریدلاق همهشودو یلاسم هتختو یلباوح هتختو یلوتروا هتخن ابارس

 ارز ۰ ردقوپ الصا عردلاق شاطو اس شاط الصا هدرمشوب ۰ ردراوا
 یاسارخ لج هرو رات کرک رک ١ ؛ردرارب نقاط لوصو یا

 نان وب اوز ء وعو رقم رلکح- هجان لهیس مدیا دنا هاا ردرلاتت لک

 ۰ رده عش راصح هتروا . ردهلسحم ید یسبه . ردهفلکم توس حساو

 .یسهلم یارسك. . یسهلحم اشابمساق : الوا .رولواشلوا هل یبازوا یسح

 یوم . ىلع لغو وق لوس ۰ یسهلحاغا ۰ یسهلحم رانا ۰ یبا همکح

 ناملس ناطاس هدنکوا یسوق كنهعلق ج | هلجزا ۰ ردبارحم ددع ین | قرق
 یالوط ندتعاحو رداکد نم ردق لوا . شعا اسلک هدعدق نامز یماح

 ۳ هدرا هو
 مدقلا ةلاركذل اتي یدق هع ماد اشاپمساق تارا بحاص
 عوق ريخ اهل اح رات راص  قتيتعلا تیلاک نسحلا ىف ةعقب

 ٩٩٩ هنس
 هدنفرط غاص كهاررش نکراقج ندراصح هتروا راونارپ عماحوب

 "اضغو "الوط هکردرونرپ عماح یلبابق روتسم هلا نرکتن صاع صاعو

 .ردعنصم تیاغ بولوا لزوک ءداس ینذؤم لفح یربنم . ردقاا رزوب لماک

 ددع ید هرزوا رلنوئس ضاسو صاخ ص ص ددع يا هدنسهقط هرمشط

 ردقوی هددحرسرپ چیه عماج فیطا هلبوب هکردرانوکلیت نوکنرس باسق
 تخرد هله یعرح نورد .ردراویرح عساو بولوانیتم یانب هلعوطر و
 یدمآ رس هرانم نیزمرب عنصم تیاغ ۰ ردرادهیاس ةریسمرب نیز هلرلامم

 روتسمهلا تەرك رک : یماج ساب یاعصم هدشورا ووپ تن نا < راو
 هدنرب ماحدزا كرازابو یثراح ارز . ردکلام هبهربثک تعاجاما ۰ ردیماج

 : رات یهدنرزوا یوپاق هدكنوب ۰ ردرون رپ عماجرب

 نيد هار ردوب هک ابحا یدلیا . یتحر رادوب اشاپ ینطص+
 ندهاز هادخ تبرقردابسک مادمرارازواقحرلنالواشود



 ۷۲ یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۸۲

RIENIERSIE NIE دیک )یک NDENSIERNEIE SIE نوک NIE NIE یک 9 )کوک( NIE DSI eI NINERS RIE. 

 نالا لاد یدلوا قرض نکرربع بوروحوا هلبا رسج هاوارد ره هدلحموب
 یالقع هصالخ . رارد « رروط هدنشاب یر و دا وص بوط رابتخاوا

 کاپ و دوزاو تحت مدنشالوا قرض هوص كبوط رک هعع کیک ایه

 تفک هدسا هاوفا هد « هنلوا تدوع حتف یب بویهلوکود جم هلبا.رلپوط
 او ساق ج نوک ید نوا نان نا اد ےک رولواوک

 بولاق ندهعوط راقااو رللا . لک اتش تدش هغ دروط بوکود هللا رل وط

 یرادتفاهفمقیح یراشنط ندرداح كن هسمک هک ر اغا اث ردقلوا نوکز یتح

 بوقارب یارک « ینسنایلس ةدريارسو هاکراب ید ناخ ناماس نامه . زالاق

 بولوزوس هدناتسمزوا یرلپوط زم لابددع ترد راسو ییوط یهداروب

 : بورتک یوطوب ندنآ . رلیدراتروق ناح كرءاک هلسحم مان ناراتروق ناح
 هتمالس و 2 ا راد هدر قانوف یم هدا س تس یا

 قرغ هداوارد یغاشآ یرب كبوطوب هکناحاقکردتمکح بیجاما . یدراقیج
 « ردقوب تنمیم هدنسالوا قرغ كيوطوب : هكون هلوس هدسان هاوفا هدقدلوا

 . نت هلیوس هد « ردقوب ترصنوحنف هنسوپ ا رد سوحم علاط

 هدنناب رک بوطوب « راریلک هکسوا بوللوا تدوع حف یهجهیوا "هقیقح
 رلپوط هلجوب ۰ رکدهملقرب یربره هکراو ید راپوط زی لاب ددسع ترد
 هدنشاب ور وکرب تعاسيا هرزوا یسورب وک كسوا یوا یرم اوارد-

 . ردروهشم بوط رظات هنسهعلق هدراد

 هليا هارېش نوکر ب هدنکوا یسوباق هلق كراصح هترواوب .  یشوراو
 رشوراو لنوط ےدا زوی كیب یلوط هجنراو هنسوق ریانب هدنبناح سودل ا

 یرلهماط نکل . ردراصح ناتم نکرد جاعانااق هقنلپ ییراوید تاق نیلا

 هنناج سودا : ردوق یکیاهدوب ۰ ردقبص یرلکیلد لاغزام یراجرب « راو
 كور .رد یسوباق راوفوو «یسوباق لاو هبهلف بناج «یسوپاق یسیشراح یاس

 یرلیوط یهاش ددعنوا قحا هرزوا یسرباق ریانب ؛ ردقوب ید یرلندب
 روم قدنخ كنسهعاق شوراو .ردهدامآ زورو بش یرایشوط « ردراو
 یفرطهرق كنهعلقوب . ردجاتح هریهطنالاح ۰ شلوا وام بارتو لامر هلبامیا



 ۱۸۱ هعاق چا

 و بوک XIE و و دوو IE و وب NEE NEDE RIE Re دوم ویو NESE XIE وو)یوج ی ج هو ) و

 ردنابا-۶ هرجا قدنخ یرادش كحمدا دص یهامالاح « یدراردا دیص

 همرک ددع زو كس هجن راو هوصر ندوصر یفرط یلقدنخ كنیلقو

 تاجو « رد: دآ كہ کیا فرط قد هدنراک واف ااا ردعدآ

 : راو یسوق ییا .ردعدا كم وا زااام آراد یسملق هاو زرا

 كن وق هلو اشا ییطصم یلەبلف . ردویفرب او رطان .ناح هلک یسیرب

 :یرزوا .رداهقهقدس ایوک هکیدتبا اشنا ابیز ةیاطانب هلود مظعر هدنزوب څا

 هرشط هدیونج باج هد یدو ټر, ۰ یدقار بودیا نیز هلرلپوط زخ لاي
 .یسایلع ٌهبتع بولوا فوصوم هلیمان ( یسوبق یشراچ ) و فوشکم هشوراو
 هچ هدننروب رلراوید یرلارآ كراوقوب .ردشملیصا یزونیوب كيك هرزوا

 : نازی تبون رانا بدید بولوا نیزه لا مال ال نوک و تم ۱
 كراوبقوب . راغیص مدآ رب هنا راویوط هاش مظعر, هدنزو ما كوقوب
 دنا رازق ناظم هکر ۍراردخ نخ هرزوآ قدح ین روا
  ردلکد یلباق ریمد رونق روکذم وباما ۰ راردبا ریس هسرل ..5 هعلق بورپدلاق

 ددع زوبترد هرجا هاثوب .ردراوبف مکحتسم ندنرلکرید هخبم ناویاپ جاغا

 هلح ىلا « او رلوا یل رتروا هر دنش هتخن ابارسو یاب رکراک یناقوف یناتحت
 ناار یاو

 هدنرانک یر اوارد هدنسهشوک یلاش كنهعلق هطروارب س . هعلق ما

 ردانعرهملقرب انب هلغوط یدارش هشوکراح هدنوروپرپ لصتمههماق هطرواهس

 هلن ولع هلراهاخهبج نوک اب وک یرلهلق دم | رس یک نکر راج هدنسهشوکراج

 هرزوایسوفرب حوتفم هونج بناح . ردرلهبف یرویس یلهتح یرزواكراالاب

 ندهاح هجو یسهاخ رادزد هدنوب ۰ رارکود یرالدطیائع هناخ تم« بشیه

 اواردرهن ۰ راو یعءاح ناخناملس هدنکوا یوق .ردقوب ترا مر یرغ

 یمهناشوطمظعر هدنکوا رابناوب .رول وب یرارابنا یادخبهعاج ندهتخگهدنرانک

 .یراهلکربهد هقوا شما ینوط ناخناهاس دمآ رسر, شیراق قرقهدنوب « راو
 .راردبانزوابشاهلکنا بوبوقهراطنق یتسهجندنرلهلک هدننانقنواالاح شعا راو

 .یوطوب نکردک هلق یسهماق  ندنرابد نالا ینسکیا كب وطوب ناغنایلس



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۸۰
 DEDE NIE هو SIE و ورم و تومور هوم هوم هوم هوم وهم و وهم ممه

 هغژوب الاح بودبا ریرح ناخ نایاس هدب . یدیا نادوق یلافجوب یادوبق
 یعالسالاخیش ۰ رداضق فی رش هلیسهاب ها یللازو ۰ ردقلاداوب وو هدناایا

 ددع زو ید ۰ یرلاغا ینارفن هعلق کیا نواو یرادزد هعلق . یقارشالاب
 یربادختک ءاس راو یرادجاب « یستح *یساغا جارخ ۰ یرا راصح زابمث

 .ردراو یثوواح یرک او یرادرمس یرحکیوناما ردوو یرادرس یلوقوف

 یا یا یو ییالا + یرلمو تمار بارا یسعاپ رام

 . ردرومعم رهشر, مح دنم هلبا مالل-ا رک اسع یلصاح
 عساوو زودو صانم یاحرب هعلقو س . كسوا هعلف نمزو لاکتا

 بودا روع هل رکود یفرط چوا دادامآرت اد میظع رم هدرادلوصحم یار

 تاقچوا برف هلحم ینیدلوا بصنم كناب وط مظع رم هدیعاشا یر« بوطرب

 راصح شوراو ءرشطو راصح هترواو هعاق ما الوا ردراوت-ا راصح هلو

 . ردراوتساروسرپ مکحتسمو ناتم تراغ ید

 یدادش هشوک راع هدنمز لفاروط یار .  یهلف تروا
 نکردیا مد نم یهعلقوب اشامهاربا ریزو .ردابیز ةعاقانس هلغوطینمربم مر

 هدعب ۰ شلاق یراود انب هلغوط یدادش نالا یدفمدا شب بوکج ترم
 نللاق هرزوا راود قاحلآ یدادش روکذم هدقدلوا رام هلبرایرمش نامرف

 قلداص هم هراز كر دیه قیدناص قیداص ندنرلکر د یحاءا هشم

 یحلآ چرک ناسارخ بووق یراقیدناص هاج هرزوا هلغوط یدادش بولیاح
 راهداحو راه هناحیهو راشعا و د ین هلق بودا مری

 ۱۳۱ رسا یکتا لاغزام هدیؤط راواب ااو راه ریاارط بوتا
 هرص جوا هل وا هدنرانک اوا رد «ءافو .قون نکو ناو یک عالف را

 لاو .ردلکد مزالو قو قدنخالصا ردرارابو راراب رافرطوا . ریاوارید م

 كح ها ه وص احماح. ردراود هال, تح هلود تاق نیلا قحا هدنرافرط

 لوا . ردراود یدادش یفرط چوا ادعام ندارو . راو یراقحوف قولوص

 ضیرعو قیمعو عساورب شلزاف بوسک ندقاریوط هجر اوه وق ندوبقهدفرط
 قلاب هدنحما قدا بوق | یرلوص اوارد ندنحا یامز هرفک .ردراو قدنخ



 ۱۷۹ یس هیصق كس وا

 لحارع یطو لزانم عطق هلبا قامظعم رادرس بولوا رکسع ةعیاط نکیا
 رکو ریغص ددع قرق هلرله علق قولباو نداراو مرس هدهنسوا كردنا

 یاقحو نالوا هدنجلا بولیراص کوا ةعلق ندنا بودا حتف یرلهعلق

 هربو بوب«هریتک تقاط همرک امرک لادجو كنج یرازفاک ناق هرو ناب مان
 جالعفو جا ناصع حالسیف ندراصح نورد نمشد بورو ینهعلق هلا

 هرادرس یمیکو ناشیرپ هبناجرب یربیه كردیک بوبد « جاو "یداو بناج
 ابردرکاسع هاب رایرهش نامرف هدمب .یدلاق هرزوا قلوا ااعر بود ( نامالا )

 .یدنل وار ارب هک اخ هجثراو هن-اسا ات هدنوک جوابوشوا هنسهعاق كسوا لاثم

 هدنسهدعقلایذ كنسهنس ( ٩۳۲ ) اشاب مهارا رادرسهرزوا اوارید رهندنا

 بودبا تمدخ هیابعر كربه بودبا نییمآ لوق لوق یبملسم دونج عی
 سورکنا مالسا رکاسع هلج بودیا اشنا نبتم رسج یشخرب هدنوک ین |

 روبع ندرسجو ناماس ناطاس هجامم یازع هدم . رایدتا روبع هسرارفس

 مطق ندهعتِک یربک رکاسع هلج بولیسک یریوک هليا نواه نامرف بودیا
 کیا ادخدح بودیا ینکنح یمارح جام هلبا شابو ناج هل بودا دیما
 دامس ناچ نایاب ید آلا هدر بولا لو و لوح

 نابعا كرلدح رس هل هجتدنا کم هدنرق یسهعاق كوا بودبا تدوع

 .هدنشاب « ردندمزاول مزلا هدنشاب رسجهملقوب مهاشداپ » بولوا عج یراکو
 یار ىر هدب راکدند » ردكرک قلا ممر و رمعآ « رد صانم یاحرب

 بولپرب وءزاولو تامسو لامهسیک زوب شب ندیهاشداپ ازخ بوابروک نسحا
 عورشهن-اسا هدنسهنس ٩۳۲ بودیا نبیعآ همیمرتو ریمعآ یناشاب مساق یلیوح

 یدمتعماس ینفلاولریم بولو مءا اددحم یسهعاقكسواهدنحشرا ٩۳۲ بو وا

 فلکءو لمکم یراتا-مسو هناخ عیح بودا هقدص هباشاپ مساق یلیوجمنالوا

 .نیداراو « قولا « مرس . یدللوا نببعت نابپکنرکسع هدیزک كيچوابوبوق
 تاورخ ددع یدب نکیاهدنلا نمشدهعاق و اما ۰ یدلوا ناماونما یرلدح رس

 هدنسهملق كسواوب كنب راکه ناقریو رادیو راکب و نیدزرو سورکل و

 دلروط اربایراماح هسع نکل . یدلوا نارجاف نانابتخ هلبا قلوا یرالکو



 یسهمانتحابس یلچایلوا ۱۷۸

 ۱94 و )یک NEDE NIE NIE NDE YE و و ورم وب هوم NEDE NIE NIE و یوم بو جو م یهو ج موج و

 هڪ ندناکدنورو هدا یسارو ۰ ردهدقعاب هرس سدق اا یدنه نداء لا

 بواعوق هر رب ندنابعا یخد رقح ةکرد یرلهاقناخو یارس نامهم كراو ز

 بودا یراتب ناج هلیسارقف عی « مدلوا نامهم كرهروس زو «هاکردوب

 بوکج ی كنابلک نوجا زبزع حور بوریک هراوخ ینایکرب هللامقام یلع
 یصراکداو داروا اشعلادم . دا توالت فرش سیر, نوجازب نع حور

 . قدنا بودا توالت ید ینتذوعم هلساعد بودبا توالت

 رس و زوار کندروک هدعانم لاعرو بس . رقح لاس یاو
 رډاباب یدنه یحاص هناتسا هکمدلس بولا كلع . یدریو مالس بولک مدآ
 نیسر ود کطو سو نیسردا انغ بوراو هلت لوعوا : کراددروس

 ادخ تماما نیسرولوا صالخ نس بولا نمشد یینآ یروطو هلوکرب
 . ندباوخ ناه « ناسردا راتحابس هچ هدنالآ راد بودا رلناسحا قوح

 رحنم هه ماوحا اب[ و یدتک ندمشا مع هأرهب هر د کرو هجنلوا زادم

 بودنا ضیوفت هتزعل ابر یعروما میجهید « ناکردقلا ءهللانام'یف ؟ هلوا

 یاضر حاصلایعو . مدیا توالت هحافرب هاب یدنه حور هرزوا تربص)
 « لدتا لذب هارقف نالوا هدایاب یدنه هاتسا بودا نابرقرب نوجا قح

 لات بولوا هل هدنسازغ جاهم هلا ناخ نابلس اباب یدنهوب . هلوا هکرد لوق

 بول وا مزم« یلارق ید هلیغجالوا درع كلارق شوالو شلوا رصنو حق
 بودیاریشبت ناخ ناماس لوانوک ش ابیدنه ینفج هیریق نمشد ثكيزوب ییا
 هناتسآ وب هاباب یدنه ناخ ناماس حتملادمب بولوا عقاو هلبوا هلبتعاسو تقوهنی
 یرلتءارک قوحرب هدنراتابح لاح .ردشمر دا نفدهد | بودیاناسحایرب

 هدنتعاس (۸) بوک نداروب ۰ زی زعلاهرمس هللا سدق . ردشلوا یهابو یهاظ
 . لدلك هنسهضق كسوا )

 مدمن .ردلارفشانام ندنرالارق سورنا یسناب -. [۳] یسهبصق كسوا
 ناهلس ناطلس ینوک یهنربا رازاپ یحندرد كنيدرفلابجر یسهنس )٩۳۲(

 مافعاردصاشاب مهار. ا نالوا لوتقم نکی !لوبقم هدنرلکدتیاتع نع هنسا نغ جاهم

 . رد ( كسا ) یمسا هجرام [ "] `
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 یس هعاق وقاوو ۱۷۷

TEE E و SIE YEE KEDE KEDE KEDE KEI KEDE DEDE NEDE وا NEM BEDE DESE NEI NEDE وکیوم صور IE 7 

 ی.اح ناخ ناهاس یوا رادزد هدنحا .ردهعلقرت ك یدادش اس هلع وط

 برغ یراهلق یلوتروا هتخح هردنش ددع یتا . راو یراراسا یسهناخهبج
 ددعیللا قرق . ردیس هعاف هرشط یرجا ندنا ۰ راو یسوشرپ رظا هف رط

 a او

 رازاع وق قر هلوا حلس ین ەس کر ۳ هیرجا راو یرلهر2 تاره هدرخ

 ر روناشن ندابغ هاح هدنزوب جا ثنسوف . ردراو یتعاس كاحر هدنسهرانم

 ردسوح هدنادنزو بشه یمارسا كقلخ نانل وهدنشوراو + راویادنزرب

 رتمم هدهسخ تاقوا بودنا دایرف هسد « كي ردکی هلا » رانا هدد هک ه 0
 یطابو سودوا .شعا ینارس كنبزبق لارقرب هماقوب ندیکسا .رینلاج یسهاخ

 یاش ددع چاقرب رظان هرالموا . یرلکج هلاوح هدسنجنا رلغاب یهدنناح د

 . ردرومعم یرلثدب ناددو یراورابو جر « راو یرلپ وط
 هدر یهرد بشر هدنلحاس راوقلوو راک یر هبوط س. ین وراو

 یرلهحاب « ردراهناخ فاکم یلوتروا هتخت هریدنیش پارس ددع زوب شب هلج 2
 یماحرب ردیارم شیو هلع شب . ردشمالوا روظنم یراراوید كانسرلبل وح 2
 ناخ ددعر هل . ردریارسنامهم راو یرازغحماخ د.هع چوا « ردح رف» ِ

 ددع یا هل ۰ راو یاکد ددع ىللا « یا لوک ر ٤ یراحش 3

 كس ره وقلوو ردهدنشا ییزو لر 4 ناو یبا هکر یاد 4

 لاک ےدا زو ید یلوط هرزوا یرهن وغلوو هدلحم ینیدلوا طولخم هی وط

 نوک سکا نوا كنەدىةلایدەام هدنحرا ( ٩۳۲ ) هک ق تدخر

 ی.«ملق كسوا هلیاناخ ناملس نامرف اشاپ دارا نالوا لوتقم نکیا لوبقم

 كيب هاو فا.صا هج نوا كما روبع نيملسم شویج نکردیک هنسارغ
 الح . یدتبا ماعا یرسجوب هداحک يوا نوک ېوا بوروشوا یداتسا ۱

 . رولوا ییاكي هسرونآ وا ممر و ریمعت هک ردرسحرب ندنفاقوا كرمك رب زووا

 بولک ندنرلغاط هوقا ات وقلوو ره ندا نارج ندنتلا كعنصم لوو

 . ردرهن تاجو ع رولوا ت هانوط رهن داو
 ناوضر هضور هدنغاب یاح یثراق لزج و ج . ا6 یدنه هاکترابز

 هدنجا هکردهاتسا ءاکجرفتو هریسرب یناتسج ناتلک لکو هاو غاب لث



 شماست یا ۱۷۹
  3 NIE REIE NIEو هر ی رم ار ی ی ی ده ی یر  NIEتر 3 ال 3و ۱

 هدنسهریطخ ییهاج كب دیزیاب هدیشراچ كوجوک -- . یراهاکترابز
 یلوتروا نوشروقانس ریکراک : ( كبدزاب یزاغ ) دیعمدبمش روففموموح سم
 او سمت ا هقو دعا تولوا نوفذم هرجا اعر هقرب
 تم ی ا درا عانا د زارا توالت توش مخ

 ردهداروا هد ( یدفا ملح طعاو ) . ردنوفدم هدنما كحهفر هداج

 مهرارسا ها سدق

 مرم . هلدلک هنسهقالب كنراوط بودا رخ د نرو

 هعلف ددع یالارو ۰ یرادزد هعلق ردتاسو هداووو مد یعاحنس

 حساو هرزوا ریابرب یلاع هدنرانک یر هنوط یسهقنالب . ردراو ینارفن

 یللا یسهناخ هج یرادقم هافک . ردهقنالپ چاغا لکتلاعبص هدربرب زودو

 هدنسشراقو هدد ناخ . راو ییهاحر یلهرانم هتخیرلوا یلوتروا هتح

 یود روا .ردقوح یرلهحف هدهفو یرلعا .راو ی رلقحاک دددع ش نوا

 . راو یرلو .و تاج ی یه رقبح ددع ( 6۰۰ ) هدر ینبدنوف ماللسا

 مرد . كدلک هن ههالاپ نوص دارید تعاب جوا هب ع تمس هن نداروب

 یس-هعلف . راو یارُش هعاق زوتواو یرادزد ردقل هداو وو ا یعاحنس

 ۰ رداءر ههالپ رب انس بشخ هرزوا راب مفتصو زسهلاوح هدنلحاس هنوط

 یسدعاق 2۱ ۰ راو یرلهناخ تارفن ددع یعرکیو یار هدرا وک نورد

 هملقویناخ لوح رر هدحراخ ندهملق ۰ راو یریدر, بارخ و یدادشهدنحا

 ههعدق نامز هبملقو ۰ راو يشوک هجور هرزوا قدنخ هدنکوا یوا
 حتف هدرا چما زوتوا زو زوقطو هدنسازغ نیداراو نکیا هدلا نمشد
 . لداک هنسهعلق ول وو ندارو . ردشلدا

 ولوو .ردیسانب كالا رو دن یدرف ند رالارف سورکا - یمهءملف و2 وو

 )٩۳۲( دشلآ یمساوب یخد هلق نوجا ییدتبا نایرج هدنبد هعسقوص مان .
 و قلهداوبوو هدندودح یعاح:- مرس ككرهلیدبا حق هدنلاونش هام كنج رات

 . را و یاره ددع یللا .ید یار هل رد اف قلا ( ) ۱٥۰

 یر وقلوو یا لات بولرا دنراک یره هوط یک 8
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 ۱۷ هو ورتم

KEJE XIE NSD NSE و NEI NEI NEDE XSI NESE NEE NEI NEI XE DEDE DIE XIE KEKE REE DEDE REDE DIE 

 راح هد ددع چوا ردنرفاسم ناخ یلوتروا تشورگ اا م راو یر

 سا راک طقف : راو یرلناکد ددع 0۰۰ ) یل . ردراو یراناخ

 یتاربخ كی د زاب یزوقط یعرکی كراناکد یهدنسوسشراح ۰ ردرلاکد

 اواصو هدنف رط هلک رش ى ی رات ددع زون چوا هله . رد

 نوک قرق ءرکرب هدلیب ۰ ردراقجاکد هملیپاب ندشالمو شالچ هدنرانک یره
 همنخ بولوا عج مدآ كيب یا قرف هرهشو هدنمسوم ارگ ءرلفبا هحکقرف

 راردبا اتفصو قوذ هلا یوهو یانه س كرا تکم هایراهاکرخ و .

 یرکسع روباج نددحرس میح بولوا ربان مرک امرک هدنمانا زوک هدهرکرب

 هدرازب یانناو راردیادیزب نممیب بولوا عج تارشحو تاقولخ سانجایک
 قاباقو باوئا قجاصبقو قجاراد بودبا ملكت هجراغلب ۰ همش رص . هخانشوب
 هدیمک رازاب لها یمیک . راجت یمک  رلریکرشقاج یلقاجموقو جوباپ یدابقو
 یراتبم توله فال یلاوهو یا اتو یحاص مشح و عابتا

 لاب یرکسع هلج یتج . ردحود۶ یلاب جموک ضایبو کا ضابب ؛لوذبم
 دونشوخ ندنقلخ رهشوب رکسع . رلیدتا رلتفایض قوحرب بوروبود هغایو
 هلب ون ملاع حابس هکردنامز هڪ هح . ریدتا رلاعد هنیرلانغو تاکرب یضارو

 مدور نخ رور رفاسمو مرکم :

 هززوآ راک هلع ماهی ررزا ی م وا اد ا ت
 یشراق . ردرابتش یلخرح كحصم تاع رانمرکدوب راو یرانامرد دوص

 یسهرسم ءگزاغ ر هدنرانک رش: ردعغآ نز ناهج ینادنو غاب هدفرط

 یهدنناح قرمشم لمشو هدعدقنامز یرلهرا وص نالوازاس هدالاب ردراو

 هتالوو هللا فال تبع مد اشابمسر یراص ناخ ناماس شمداق آ ندرارانک

 بول آ یرادنب كراقرآ یهدنرانک اواص رهنو هحیکرب نمشد . رانوق
 تولوا قرع راپا و نیما تمالبا یک اع اوا لا نت یار و
 ینشد بوش دادما ندباخ راان نوک یسهترا . ربع هتخر یخ هودروا

 زسوص ی رارح رس بور دکو د یرادن وب اشاب مر هدع) «رلردیا دار

 ۰ راقح وص هن هرسلب زاق ردو شيراق سا اما ردا ر



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۷
 KINIK NEIN NEDEN <I NIE NDE NE NSE NIE Na جو جو چو چو چو م وچصم و جم موج و و

 هدنرلتل | یراقونلوق « راو یرلتسوبوبآ « دروق «ریب هدنرهقرآ بویوق جات
 كنسهخ بولوا لیراص یسرد دروق هدنرالا . ردیغاب یراطانق شوق هراق

 خشوقروق ؟ رابوق هلکشرپ بیحو بیرغ ینسودنک یعزاولو حالس تالا
 . ردرورب رفظ رکسعرب لاثم ایما یالب یئراق هنمشدو

 ۳ دکراو هدندودح یتابا هلسو هد وورمر اف هسګوورتم رهش نمز

 : .بولوا هدشلابا مرس هجوورتمو اما ءردرومعم یسهصقو بارخ یسهعلق
 هدر رب رازنح هد ران ره یا هام ۰ ردبصق از لام رہشو نم تاغ

 را هل یراقو هلع یعاشا «یسهلحم كب : رد هلحم يازوا بولوا عفاو

 راکخ « یسهلحاغآ ۰ یسهحم ماریاب ۰ یسهلح كبیم . یسهلدیزیاب « یسهلحم
 .دلوحوک بولوا بارع یا نوا . رد راروهشم یسهلحم اشابداسح ۰ یسهلحم

 .یشراحلوسب «یعماح كب یعهدیشراح یناشآ « یماح كيدزاب یزاغ هدیشراج

 .فورعم یعماح اشاپ دار « یبماجراکنخ « یماجاعا ۰ یعماج ماریاب هدننادیم
 رکراک « كلام ههربنک تعاح یهاحاشاب دار هدهلح یراقو . رد رانالوا

 .راو یدحسم هلحم ددع یتل | هلمج . رددبعم یلوتروا تیمهرک هزکاپ ءانب
 .یناح یتوح « ییلوح هتحنو یلوتروا هریدنیش هتخت ایارس ددع (۱۵۰۰)

 . ردراو یسانعر توس یتیمهرکو اس رکراکاما . ردراوا یاقوف یزا و

 .یزاغ : ردراو یسهسردم ددع شب هلحو ردرامدآ بهذلایننح یول

 .رد رتروهشمیسهسردم اشایدا « یمەسردم كى مار اب ۰ یسهسردم كيد زاب

 بتکمددع نوا .رونلوا توالتضلارفو هقفو تیدح اسمو حبص هدن راعماج

 .لوغشم هلا ع یرادالوا طقف .ردنناربخ كنرابحاص عماح « راو ینادص

 . ردرادقم هلرلش یک همسک همصا بودیا شوه کتک یسالح :ردرااکد

 یسکیا اما نعهلشبا یرب ۰ راو یماح ځوا هلج . ردراو یسهکت ددع چوا

 تءاغ بولوا یمام كب دزباب یزاغ هرجا یشراج یرب .راشیا زورو بش

 یماتش تدش ار ز ردقوج تاغ یرلمام اوص هدنرلوا . رد فطل

 اش رکراک ددع جوا هح .ردررقم قفلو ابوص هدنوارم هلشلوا هدایز

۲ 



 ۱۷۳ یس هعلق هسگوورتم ۱

 a اه
 هدنقرش كنهصاق یشوراو . ردهدلوا دابآ بارخ هلا نامز رورص . شعا
 ( ٤۰۰ ) ۰ ردسایرد روماح یناح رب بولوا هداووار زودو هدنرانک هنوط

 یدحسم ٩ یعاح یه نوسثزوقرب ۰ ردرلوا ارتف للوتروا اروادب ددع 1

 ناه و . راز | ند دارغاب یراءاتم . قوب یسوشراح راویسهکترب یتکمرب
 یاغاق مزاورخ . كزاب . نارک تودک رغ قیر ار کک
 هزن بر هددا رغلب یدروعو باقرب راکه قوا ېوا . ردروهشم یدروغوو.

 هغ وف بوقلاق ندارو . رولوا نک اس هدارو قرح لهآ هادارفلب ۰ رارریو
 مرس هل . ردیوک پرصرپ عفاو هدنسارح مرس هدوب . كدلک هنسهرق

 فرط هلفلوا هدارح رب زسوص یوکوب . ردنک اس هدرایوکوب یرلیچهبارآ
 ندنرلنرس یئو یدلریدزاق ووق هیابعر كرهل رب و ترجا هالعر ندیهاشداب
 هوس ندیکسا ارح وب . یداراقبج رلوص هلرلاغوق بول,ردباب راه رةج

 مرادننام مرس یار » مور نیخروم نامزوا .شمرنالوص هلرلهرآ لوس

 ؛یرفیصو نوف غا ۰ لا . ردرادل وضع هدرا ی  یعارارد

 هدنداروب د یدتبا تمینغ یرک ادع ینالوصحمو تاتا اسو یرلتا کره

 ارح رب هنب بوک قید آ مظع نکردک هبرغ بناح ندنسارح مرس بوق اق
 ,كدلک هنسهعاف هسګو ورتم هرجا:

 هدنرصع ناخناماس ناطلس هدنحرات ( ٩۷۷ ) — یسهعاق هج وورته

 كنتلاءانیدوب بولوا یهاکتحت كنساشاب مرس . ردشمتا حف كیورسخ یزاغ

 راو یراءتو تماعز ( ٠٥٤ ) زدەغا ( ۳۲٥۹۲ ) یصاخ كنا . ردصد ات

 تماعزبایرا هدرلدح رسوب تولوا ركع حلسمو كاپ ددع كسب کیا یرکسع
 کی یالا .رایدلوا رفضمو روصتم هسرلیدتک هانغ هن یه . ردروهشم یراءتو

 (۱6۰) رازعا طباض یینجا . رولوا ردامو عیحش تیاغ یرایشاب یرجو
 ددع(۳۹۰۰) هدرفس نح بولوارب قلاضف زکس . رداضق العا هلیسهابهْخ |
 یراماط ۰ ردراولتا لاتح یسزک ۱هدیراب الا روا ع ال
 عیجشو یلتاهم لصاحلا . رازامری | الصا ندنرر یرلتا بولوا هدنرالوق

 قابااق ندنتسو نالقو یلبتو رومس یراحات هنیراشاب ارز . ردرلرکسع
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 بوک ینسهعلق نکار هارهدک تعاس ىلا هلا تاوضا و رادهس زخ

 هدتعاس زکس یر كلتعاس ترد قرهقلاق ندارواو هنسهصق ( اسدوغا )

 ۲ اون زونه هدارو . دادلک هنس هقن الاب هاب قرءهردسش راف یسارد روماح

 ا اا اشابنسح هدنعاس ىلا ندنآ . یدا روبللوا اشنااسز ناخرب

 ەسە الاب قحراصح هدتعاس ۽ ندنا هنسه2ن الاب رالوف هدتتاس ترد ندارو

 . قدلوا لخاد هدارغلب هدتعاس ۽ نداو

 زمتحایس هسراید نالاو سورنا ند دارغلب

 ۔یرہ اواص نددارغاب ینوک هعج یجاجوا كنم هدعقلایذ ( ۱۰۷۳ )
 . هدا ریقح نکردا روع یشخ رسج نالوا شلدا اس لایک ءرابیللا هدزوا

 هرسجو . ردردق یضرع كرم بولوا میدا روترد لماک مدالع دا بولوا

 هحرلکس زو هدنسارح یسهعلق ( نومز )و هرزوا یرفاناب كناواص لص۰

 هل رکسع لوط ریس تبشح مدآ ) ۶۰۰۰ ) شعلوا ۱تا هاب راه راق هثدم

 .لدتامارآ و ثکم هلا هاکرخ و همخ هنسرانک یقاتاب وا ناه بودا ر وعر ارپ

 ۲ راد هعلا عاتم هدارغاب نود وه

 نومد هعلق فاصوا

 ۰ .هارغاب هدنحشران ( ٩۲۷ ) هدعب . ردشوناب ندنرالارق سورکا یساب
 هكی ورمسخ یزاغ یاعا هنسوب هما كنللوفوص نوک ییدنلوا ءرصاح
 هارمدنامریصاخ نوراو هنسههاق نومزهلنک (۱۰۰۰ )و یرحی 0> )

 هنیمز هلیسهم دصپوط نکیارید ماقیج هرزوا ندب ینادویتهملق .رانوط هبوط
 .كنکبمرس هدنک اخ یغاحنم مرس .رابدلوا جنافو لخادههعلق ةازغ بوشود

 «ءیسشاب وص «ینارفن ددع یللا یرادزد .رداضف قلها ( ۱۵۰ )و یصاخ

 .لکشلایسمخءرزوا غاطرب هلاوح هه وط هدنرانک هنوط یدو ء را ویستح



 ۱۷۱ یثوراو ندیو
 )و9 )< NIE NIE XIE XSI کوک NIE NIE دیک )وه و2 یک )وهم NESE NEDEN )هو )وی )یو ی

 ناطلس هعلق و .ردکعد هحیلیا هاب كدلک هنسه رق ( هناب) نداروا . كدلک
 هدنکاخ نيدو .ردشملا ندرلیلبرمص هللا اشاب دوم هجوق هدنرصع ماف دم

 یرادرس یرحیی < یرادختک ب رداضف قلا یللازو ۰ ردقماهداو وو

 مظع ہوکر ب یسهساق . راو یستحو ۰ یارفن راصح یللا ۰ یرادزد هسلق

 بولوا راصحرب انب شاط یلهلاوح هرزوا راباق پراصو یرویس هدنلیذ

 نکیایسلاو نیدوب اشاپ هزابآ یلالج نکیآ شلوا بارخ هليا مایا روم یتح
 « بوط « تارفت یرادقم هافکو شعروا هلباهتحت یرلهلق بودا رومعم

 چاقر هدنجما . قو قدنخ ندنفیدلوا هدر بعص اما .ردشع وق هناخهج.

 ناملسمریلوا یللاقرق هدیغاشآ یرالوق راس .رلرلکب یهملق هللا تبوتمدآ
 تغاس ىلا دورا دراغاط یءدفرط وق كوا

 بودیک مدا كس ییا هفرط برغ ندەعاق . ردراو یسهملق شب هدهفاسم

 یلوتروا تخت زویکیا شلوا عقاو هدالبایر, .قدراو هنسهبصق هیناب بوک ر ابر
 فک یسکیا . راو یارح یا یو تزرد ۽ ردهصق تراسع ندهناخ

 یاخ كحوك کیا ۰ یدحسم هل ترد . ردعماح یلهق روئسم للو شروق

 راو یاد دنع ترد نا راو یس ردن را قم یا: ات کات

 هللوشروق یرلهیق هرومع« یمانب ,فلکم تیاغیرب .راو یسهحیلیا ددعیکیا ٠

 هرلسداف هد ی4 ابا کسر راو یراتواخ يا

 . زملیریک ندهعاق وص قووص هلغملوا قاحیص تیاغ یوص . ردصوصخم
 یراولس شوک یناوخ گام ندا 9

 رادبا ییراو دیذل تباغ یزوط ضاس . ناوارف یسهحفو غاب یراح ۰

 شوباپ یدابق هنیراقاا ۰ راریک یناوئا یلدحرس یسیلاها . ردراوخشوخو
 نداروب .ردرامدآ میلحو قولخ « نمؤم تیاغ ۰ راروق قالاق هشیراشاب.

 دارغلب هلبا هیفوص قرهشا راغاط هدتعاس زکس یرغوط هبونج بوقلاق

 مهاربا هدارو . قبلا" لر هداسهقنالر هسدار ,قدقح هلو ولوا هدنسهرا

 تاورخ ددع شم زو او تارغآ ولنآ درج ددع كس هدارفلب صدقا
 «یسادختک اشاب «قلربغآ هدزب ۰ یدلوا ناور همظعا رزو هابراتکی نایکس



 اوج )ورک )یو یو  XIE HIE Xe IE KINKI XIE NIE RIE NIK RIEیک ورک یک کیک )یو ۰۱

 زسرفاسم بواوا راس بحاصو اقع یحاص لادناخ یبیااها . ردراو

 ۱۳ راد ات هوزوآ یرام نو هح  رامرو وا هد رفت

 ۱ یا لر ی فو اک
 یرلناسل «رارزک اب هلرلهلوطو هجا رف «ةوح بک ر ةاماق صوص

 تلخ هلغملوا فطل یساوحو با .ردهخالفا هج رص هجرا- غلوب «ےانشوب
 زاریوپ كهعاقاما . ردیلهشود ےردلاق كاب یراهارهش رولوا بوبمو بوخ

 بهنام نهم رشد ردوو رازابو وشراح هدهلحم یراقو نالوا هدنناج

 تعاسرب ندرهش . ردیلناورداشو ضوح « یل ابو غاب یرلهناخ هلج هلغلوا
 مود ۲۹۰۰۰ :هحاوق ثنساغا غاب .ردشعز هلا رلغاب یرلغاط نالوا دس)

 . ردجن ود۶ یساناو یسهربیش . ردراو ییح عاب

 ووا یسار طقس ؛( ىلج فی رظ ارعش ناطاس ) : یهاکتراز

 صاخ ےدن بودبا لوخد هنسءرناد یلو دیزیاب ناطلس نکروتلوا اشنا هملقوب
 هد هلف بودک نداهج راد کارا ناهج رلدر ناوجو و شلوا

 . ردشعلوا نفد هرزوا هفصرب برق"

 و نکردک بوشالعادو هلا احا كردا اغاع و رس جد یرهشوب

 یلو کن كناثاب مدارا هداز یضاق یداماد یدنفا همت هداز یعاس باتکلا

 هدنعاس (۷) ا رافلیا ناه بولا رپ نکردک هرفس هنفیدلوا یساشاب

 هلیغان وا اشاپ ميهاربا هدارح مان (یراجامص) قدنا لزم هدنسهبرق ( روزا )

 تسد بوشولوب هلیسیدنک نا لوا هلقمروط بودیا ثکم ءرزوا نوناق هلغ
 نوسلوا غاص كشاب . كدلك افص « مدنفا ایلوا منا یاه » هرکوص ندسوب

 لک مهلوا غاص نب نس ! هلل کا « یدلوا موحص هلدفا اشاب دمحا كلم

 یرابشاب یوق یزو یدسا رلتنمو احر هد « مهد هنسازغ اووناب هلکس

 ۱ هل سم راد رک اسع با نادا یا نودا لادا هز

 هدانشاو قدلوا یعدن قرهلوا فرمشم هرات فرش رابرهو . یدردتا

 هب هنوطرم هدنسارا یسهعلق مالسالاحتف هللا ندیو بر ةيج ندنغاط قوموط
 هنسهملق ف رور هدتعاس (6) راک هلبارلت | یر قموط ناقآ

ENI ۲هک  



 ۱2۹ یثوراو كنسهءاف نیدیو
 جو روم و ریو و ور SIE NSIEN-IE NIE No 267 )روم هوم صبور یو حووج

 كیالوا , ردملسم یسادعام یدوم یر ۰ نادسرخ یدرد : راو یسوع

 .ردب رلهلم روهشم یراقوب « دنع ۰ خمش < عماحهروا ِ هناختءاید «یشراح

 ینصم ءرانمرب هجالا دما رس (عءاج لیشب) هبجزا .راو یارحمترد یکی
 یشراج ۰ عءاج نوزوا کلام مقوا ھوا عماج قیتع .ردراو

 نوشروفپه رلءءاحوب . ردقوج یتعاج پولوا روهشم « ییماحناف « یم.اح
 هدنرانک وص عماج هتروا ۰ یبماج هناخغابد + یم.اح شواج .ردروتسم هلبا
 هدهلح یراقو « ییماح دنناعن ۰ یعماح ید قا خش . ردهناشدابع حرفم

 ددع نوا هلج . ردرلبملا تب روتسم هلا تیمهرک نوک لعل به عماج قآ

 : ردراو یراهرانم یر قاحاصا یوو لهفارش رک راک

 یدنفا خمش ۰ یدحسم دجایجاح : ردراو یرلدحسم هل ددع نوا

 « رارد مرام هتخ هد یه بولوا روهشم یدحسم

 , رو ید كس ترد به — . یرانادناخ كننابعاو فارشاو یرلوا

 یر سه بولوا یرلهعساو تو ےدف زرطو اس رکراک یناقوفو یا ددع

 هددعتم روصقو راهرو هعاق هتسارا هللا راغاب یللث« ناوضر هضور همدح

 رومعم ییوتروا هردنش هتحشیرادضم یلوتروا تحرک یا ا لا

 .ردروهشم ینارس نادوف یارساعاروالد . ییارسكب : هلحزا .ردرلنادناخ

 : و ناف رع ازد «راو ا کم نهددع یدب "

 یرکید < هدعماح لیشب یرب رولوروک ثیدح ع هدنرب کیا زکلا

 ردراو یسیکت ددع یدب .ردددع رب نوا یایبص بتکم ,هدنماح ناق

 صاصر بولوا ( یا وشراح ) یرب * راو یالساف ماج ددع يا

 .ردیلوتروا شرم هرک کډ ) یا شواج ) یرکید « ردروتسم هلا نوکلب

 ددع چوا . ردراو رلماج ردق زوب کیا هدهدنرانادناخ رابک ادعام ندرانوب

 هلبرامان «یناخ شواج «یفاخ باعیکی جلاب .ناغ یکی :بولوا نارک ادوس ناخ
 ۰ ردراو یرلذاخ راکبو بیرغ ردق ددع یعرکب ادعام ندرانو « ردروهشم

 تمقیذ عاتم نوتوب هدنسناطاس قوس « راو یرلناکد ددع یللا زو ترد

 یرلنزخم قلا ددع ىلا یرلنزخ زوط ددع شمللا هدنرانک انوط , رونلو



E 

 ۱ ره اف یقه اد اه قد اهم اهم اف اف اف یه شا اف ید اف اف قله یه

 هحیک ره . ردراو یشخ رج ها هرزوا قد هدینک وا یموق هرشط

 هعلق . رلرااد سرب هعلق بوریدلاق یورپ وک هلرلءراقمو زارلکپ یرانابساب

 طخ ىلج هرزوا یوق هرشط ثهلق . رلاق یک هربزج هدنسهتروا رلوص

 د نون 2 رات رر هرزوا ع ص ضام ها

 اهانب نم مكح هللا ذقنا اه هعلق نیصحنصح اذبح

 اهاشنا نم مکح هلادکا هرات انل ناطاس لاق
 رلوسق ریمد دلوجوک ارز . نمرک هبارا یرجما ندرلوق تاق چواوب

 هلبا نادر هنشوف هعلف یرجا ندرلوفوب . ردرالوپ یرکوب یر | بولوا

 .ارغط یلناعع هرزوا سه ص ضاس هرزوا یعالاب هنع كنوفوب . . رول قبح

 . ردروط سم ( ناخدمن نادیزاب ناطلسهرمع ) هرجا ارغط بولوا كوكح

 قحا .ردهعلق جا یسیرجا ردراو وق ریمد كوجوک رب یرجما ندوسقو

 وصر یروخآ نار ۰ یرلهنزخ هناخ هج ۰ یرابنا لالع ء«یسهناخ رادزد

 شەكجارىسەبام جوا هدنسهش وک هعلققحا .ردقوم ترامهقشاب ردراو یسویق

 را رماقح هلبا نادر شاط قابا یللا ه هلقود ندنجما هعلق | .راوهیقرب

 هلوحوک هدنسهب روا ات كنهلقو . رد ( یسهلق اشاپ ناشر روا ید
 ناشن ندمیحح هاح یلسفق رمد تاق تاق یرجا ندن 1 راو یهو ربمدرب

 ةورذا كن هلقوب .راردا سبح هدارو یرلمر هلم . راو یادنز رر و

 قالفایروشاآ انوطو ی.ارح ندو هله ۸ رد المه رصق رب اغاهح یسالعا

 كنهلق یهدنفرط ترغو هدنسهلباقم كالا ییاعرصقو . ردناباع یمیداو
 مانعالاناطل ا! نمز ینءاشنا ) لبا طخ یلج هرز وایعیم رب هدنسهش وکر طا هقدنخ
 .ردررح اغا وماع هلم ناخ دج نادیزاب ناطلسلا ماعلا ناقالاو

 هلوا یناهکنادخ .رده لقرب نیلاق یراراود مکحتسهو نیتم تاغ لصاطا
 . راو یءهاعرب هلی-هناخ ددع یللاو یارف ددع یالا زو اریز

 .هدنرانک انوط رهن هنن هدننسوذج بناح كتنسهعلق ندیو - شوراو

 یخع . ردمظعم شوراورب مدآ زو ید كس يا یوط هداضف عحاورب

 ترد یعرکی . ردناتسلخنو ناتساک یفاص مدآ زو شب كيب هنفرط رابغاب



 ۱2 یسهعاق دیو
TE KESKE XSI KEE NEDE NEDE XIE XIE یو NIH NEI KEDE و NEDE NEDE NESE NEDE YEE NEI NESE NESE N:IEREIE RIE 

 ناخ حتفلاوانب دیزیاب تاذلا هدنحرات ۸۸۰ یو س ی-هعلق ندو
 ۷۹۲ یسهعلق لصا .یدا هاظیرالع هرحایرلغایو عاطامدقم .ردشعا اس

 هلا رېق تسد ك سونروا یزاع هدنرصء ناخ دیزاب مر دلو هد ګران

 قاحنس هدنتلاا لیامور . ردشهلا مدمم ردق هب هګراو هتساسا ردنا حتف

 هدنساول . ردراو یویاه صاخ+۶ا ( ۳۳۰۰۰۰ ) كنکب بولوا یتخحت یب

 كس ییا هلرکسع كنساشاب یسهلج ۰ ردراو راعت (6) ۰ تماعز (۱۲)
 هلیسهاب ها یللازوب . ردراو یسغاب یرح «یسجکب یالا بولوا مدآ

 یتقولا کا ال او یارشالابش السا خمش . رداضف فرش

 مکح هللا مدا زوب چ وا هک رداغا راظنلا رظان یحاص تسایس و بلص

 زوب چواو یسهنقرف هراپ نوا بولوا نادومق هدیک احرب . ردا تموکحو

 . لق قرهوط یرادودیح EA E E رک هرزوا یر ا وط هل رلدن ول

 ردراءهشت رهش هلساب « یفلنادومت ندب و» بولوا تموکح العا ۰ ردنا

 هایتس یرادزد هعاق . یسشایوص رهش « یساعا جارخ ینا دلو وک

 هتسیه . ردراو یرادحاب یساعا بش ۰ یرادرس یرحکی ۰ یرادختک

 هنیروم هجراکبزوب . ریلک یزوط اق هبق كیزوپ هرکه هیاروب ندقالفا

 یلماع غاب ۰ یسادحتک رهش . ریریو جاب هدیسبه بولک یراقلاب نیسصو
 . ردلکد حود نادنح یرلغاب .ردراو

 رازنح قاحاارب هدنرانک یرهن ااوط س ندیو ةسلق نیمزو لاکشا

 یرجهحنرانک قدنخ بولوا هلوحوک رد«ماق ران شاط هدنمز زسهلاوحو

 . بلر بل یحما بولوا ضبع تیاغ هدهسیا قاجلآ قدنخح . ردعدآ زو شب

 هج روتزوک رال ردفیسهثح لشف ردو ود اکش .ردولم هلسوص انوط

 راوتسا تاق جوا یناح انوطو ردراو یرلهلق مکحتسم و نتم ددع زوقط

 شبلماک یناحوب . ردقویقدنخ هدفرط نالوا راوید تاق جواو .ردراصح

 كنصسات ردعدآ كس رادام اراد هرزوا باسحو» . ردعدآ همرک زوي

 قاحلا هانوطرهن ندنفرط قرش .ردهدنلوط عارذ ددع شمت لماک یراوید

 ردرلوق ریهد نیتمو یوق هرژوا راورد تاق چوا اما «ردراو یسوف ریمد



RSI NIE RIK NIETO DIE:یوک ) هوک  SIEیوگا نیو نوک نوک یو یو ( DIE RK KDEنیک  IERIE3ووک صک  

 ینرطیئراق . رولوا بصنم هبانوط .هدمانن ٌةيرقر مان تمازهدنسارآ یلویهکنت

 .كلداک هنسهرف ( ارث ) بوک هدیره هقسوب . ردیسایاعر یلناغع راذکجارخ
 راماحو ناخو هدقلوا رومعم زونه هلذلوا یتماعز كنشادنرق رزو ولبریوک

 لردك هبرغ بوک هلبا رانآ یر هردقول قرهقلق نداروب . ردهدقملما
 ینوک ناملسم ااغ درر رار .دلداک هه ف لیلا

 كدلک هنسهبرق ( همردخوو) كره ی ( زوقوا) رهن بوقلاق نداروب
 . لدلک هنسهنن نم هیصق ( هحرو ) ندارو ردیوک ناملسم

 شپكيو یلهجغب یلغاب شلواعقاو هدنببد دنلبهوکرب  یسهبصق اجرو
 یرانداف .ردغط)یماوهوبآ .رد واح ی هناخ یلوتروا هریدنش هح ددع زود

 یرل,دنک هلس ییراشیا كني راککرا « ردتمنص لهاو برشم تربشع تیاف
 بولوا یصاخ اشاب هلغلوا هدنلخاد یعاحنس یلوکم هم هطبرو .رارروک

 هایش .ردعرش کاح هلیسهیا ها یللازوب هدیسیضاق . ردیساداوبو و یکاح
 یرلعماح راویماغجارخ «یرادجابءیستح «یرادرسیرحکب «یررادختک
 نوا یاس یسح ماعسرد «راو یادم ددع یا .ردارحم زوقط یسه

 ا ات ردا رتتعرطقف را ویتکم ددعترد .رد (یسدق ځبش )

 یراعن ورد تولوایسهکن کیا .ردراجت ناخ هلوحوک یرازاس ءراو یار

 كنقلخ . ردناکد یللازو هلمح بولوا زا یمیئراح . ردندتما یاحاص

 . رارینالفافک كرههلشیا یرالو تا ندا بولوا قوذ لها یسفاک
 مذ دصقم . ردراشمریع رالوب هنشا كن راکک را بولوا دایر تیاف یراسداو _

 هنسیرق ( هتختشموق ) هدتعاس من بوقلاق نداروب . ردنیلفاغلاهین بوپالوا ۰
 یراندکیرلیا بوشالعادو هلزمرلةفر تماعز بارا هلح هداروپ . كال 3

 هداغا دما هدازافا بوق یوفوص یحاص تماعژ هدهب رقوب هل صرامادخ و

 نوک راغلب یلوا زوب کیا . ءلدتبا یراتبحم ناج هجیکوا بولوا نامهم
 1 2 ندارو . عیراق هبجوط قرعقا یسرد (وقار) نده بولوا
 اهد تعاس ۽ هلرهکهلبا انعو مر كم زوب یبرهن یمول درهدک تعاس ۳

 . لدلک هنسهیصق ( نیدیو) بودیک



 ۹ و یسهعلق هن ولب

RIED یک رک IE DE NIE FE E NIE یک یک NIE NIE NIE یک یا و و یک راک RIE RIE RIE 

 یرحیکی « یرب ادختک هاس « یقارشالابقیسقم . رداضق قلا

 یمادختکرهشو بساع یس اا زوی «یسشابیرح «یساغا جارح «یرادرس

 . ردراو ۸

 هعلق لوح وک رب هشوکزاح هدار,» یرلغوا لاخیم « ردارخ یبهعلق ۱
 هداروب « ردرا شعا اس مظع یارس تاق تاق هما بودا یش ر للکش

 .یناقوفیناتحت ددع كرب یا هدنسهداب .راردبا تموکح و مکحبولوا نکاس

 هل راهب ماو قوس . ردولوتروا هریدنذش یسهلمح «راو یرلهاخ م.دق زرط

 .سردنوکره ۰ ردیناربخ كيیلع یزاغ هکراو سیردتلاراد ددعرب . ردنبنع

 نایاس : راو اص نکن هدع قد .ردیاملمآ سرد هنسهبلط. بواک یماع

 یلآ . راو یسهکت ددعینلا . ردروهسشم یتکم كيلع یزاغ «یتکم كب

 هرزواقلوا ناتسدب ندنشاط هءاق شلوا مدنمیلاخ كبلاخبم راویاخ ددع

 1 ك لاخم قستع هدر هداروب . رداخرب لاثم هعلو الاح . رد شدا اشنا

 اسمو ص هکراو یمامطالارادو هفاضااراد ددعرب .ردکوم تیاغراو یعامح

 یسایروج مدنکرابره ,ودلوذىم یناوارف تمعن هرفاسم هدنورو هدنسا عج

 .یسافهم لسءو یعا ددا صاخ | رارب رو یو هدرزو والب هدهعم هلا

 :( هتیو ) بولیدک تعاسمن هنفرط یراکزور زیدلس ندررشوب ۰ ردروه-شم

 :كلرهدبا روبع ندنبرقرهشوب بولک ندنراغاط نوتات نویعوب ۰ ریثیلک هني رهن
 یزاغ هدنجمارهش . راقآ هبهنوط هدنیرق یلو کین « ردبانایر یرلذات-وب و غاب

 . ردنوفدم كيیبع یزاغ تاربابحاص هدنکوا ینارح كنعماح كب ىلع

 :(كينسیرت» هدنعاس (۳) بود هلامشبناج هلزمراقبفر هنب نداروب
 رب لایک هدنعان ۽ ندازوب . ودس کرانا لوا نون کیا كاا هتسه

 شوطو هدفرط هلبق كنهفوصات روشوب . كدكج رلبارطضا میظع نكر

 حج ندهراح نویع راسو ندرلزوو راق یهدنجا الباب رپ هدندرا یغاط

 بناج ندنآ بو ندید یسهجیلیا هجیلکوب هدنب رق هففوص بولوا
 .یسهصقیدالزیاو ندنسارح هفوص بوعیخد یکدانفج اشاب نامنک هدلاش

 هلیسهبصق ( اوواهار ) بوک هدندنبرق یرهش هنولپوب لرهع ندنراغاط



i E INIT 

O AAS RO 

 یمهمانتحایس یاچ ایلوا ۰ : ۱۹
 RIE NIE NIE NIE را اه گو دود ور

 اف رانا راع یاد راو یسکت هاد س + اردنا طفح

 : یخحرات كلسس یهدنسد یعماخ هطا بولوا

 تما رد هنشت هاقل نوجا لیسلس لبس

 تنح روک بارش نوجا نیسح حور لوا مه

 تیا حرطیبر كالبیسندن رم یدلون لهسراروص
 تر هرانجما لبس خرات ماع یاب رولاق

 و فلک« یناخ یهدنحما یثراح «ردراو یرلناخ ربکو ربغص ددع ید

 بولوا مدقراکو فبطا تیاغماخ یلدا ردراویماح ددعییا .ردلاثم ناتسدب

 یلتسداق رهذلادم هدهنسکیا كسرلماج « ردینقو كنمماح تر یهدهطلغ

 ترد رده تاغ هدزو یساوه و با . زاویرا اکد ددع ۲۷۵ ۰ رو

 .ردلام«یراع یرلور و كلر كقاخ . رنصیا هدیوص هلغا وا رلاف فرط

 هنیرلهقرا بوک شوی رام یللوپ ندهقوچینمرقهنرراناب یرلت روعلرهناکنچ
 انوک .هجالآ یرلراک حود# كا كقلخ ۰ ردرلیش ال دب تاغ «راردیقراص
 چدکج هدیرلیراق هناکنح .رولوا شقنم و لزوک كب .ردقعاب نابتخس نوک

 . راردیا کالج رمد بوک و

 راغلتیدلاها : لدلک هنسه رق (هحنحوطسا ) هدتعاس ه بول ةنداروب

 . كداک هنسهعلق (هنوب) هدتعاس ۱ ندارو . ردشو ییعوا لاخم بولوا

 هدتسهنس ۷۲۰ . ردیساتت كلاب مان «ودال ندرابافالقا س. یس اعلق هنولپ

 یزاغ حتفلادمب . ردشندبا طبض هللا كب لاخیبم هدنامز یزاغ راکدن وادخ

 ندهعبرابناوج .ردشهلواناسحاقلقاح وا قلهبرا هج ور هتسدالوا كب لاخیم-

 قرهلوا ناسحا نواه صاخ هجا ۲۲۵ هلیسارق رومعم هراب چ وا زوتوا
 ۱۳ و یا شن بواوآ رادریم هکنع قلم نوا هدرفد یس

 لرب قاحنسو هکب لاخبم هرزوا قلوا دوجوم هدالود ِتمدخ هلبرلول هج

 هدالوا ند دالوا هللاءانام ىلا هلغعلوا هقدص هلبا راکدنوادج یارغطو غلب

 هدنغاحنس وكت کا اخ .ردرلفرنهتم هغاحنس وب هرزوا قلوا اورم

 یللا زو رجوک بونوق هدلوق یساساپ یلویکین هدرف- نیح یی غل وا



 ۱۳ ۶ یس هعلق هول
SSو مو صم یورو جم م وبمج موج وج یو هم و جوج :دجصم صج وم یوم ی صج  

 قااداووو مدنک ان یاس لو کشت مدت یو
 نیطابر هعالوط هغ ندقرش .ردشنوا اضق ییرشهلیسهباب ها یبلا زوب و

 قرش زکلا ودروس رب لکش دا یبهماق نالوا عفاو هرزوا اف یلاع و 0

 راو د هداس و یاد نادند تاق نیلاب یفرط راس راو ی.هلفر یدادش هدنف رط

 بولوا لصاح اتم تخردر هدنراود روک هدنفرط قرش . ردهعلق

 . ردشعا هطاحا یرافرط یعاشا و یرلهحاس هل لاثم یوط ءرحش

 هقرش با . ردقو قدح ندفرط ز هوا اف
 .كنیاق شوراو . ردیراع ندنارف و رادزد « راو یسوق رب فوشکم

 . ردبا نایرج ندنرلابوا كرهش یره (اصوا) بولوا هدنرافرط یطاب و هل

 نارطوق وورط هدندرا یماضق هوولراق اب هدر قانوق ییا نم كرن وب

 بولوا ینارح زوتوا .رولوا بصنم هبانوط هدنبرقیلوب کین بولک ندنرلغاط
 11 عماح هن روا  ییماح ورو < عماح لب ییماح واگن رد.ماح یسید

 یرب نابتسرخ یدرد بولوا یسهلم یکیا یعرکی .ردب رارومشم یعماج هطآ

 نیت وریگ ددعكيبج وا هه . ردبراهلحمالسا یسادعامو یعبق یرب «یدوهم
 ا یلراود هتخت ماج . راو یرلوا یلمرا غاب « یلوتروا هاب رهتح قالعفا

 فاکم ضمب اما « ردقوح كب رایارمم انب شاط و راوا اس رکراک . ردرلاسز

 رم . ردقوح كم یسهت هلغلوا ناتستخرد هلح یرلغاط « راو یرلهناخ

 .قاابیرلبحاص هناخ ندنرانزور و نشنهش « یرلهرجم كراوا یهدنرانک اصوا
 هک رد رهش رومع« شلرا مقاوهفرط ییا كنیر اصوا رہش وب . راردبا دیص

 .یمسق رب هدقرش یمسق رب كلرهش . رونلوا روبع هلبا یریوک جانا ندر چ وا
 ندغغ دال وا ےرردلاف هسعا تمر نارا لہس هرجا رہش و اما . ردہدب رغ

 لهس اما ۰ ردمزال كمورو قرهارحیص هشاطندشاط ۰ رولوا روماح تاغ

 راکخ راو ینهسردم ددع ج وا . رولوا سباب یروماح هسلوا راح تدش

 و . ردتف تاغ یماملع « راو یرلکح «.ردم ه دعماح ىل رک هدنعماح

 ین رلکدنشیا ره ۰ رولوا یراقجوچ دیشر و بیج تباغ راو ینایبص بتکم



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱2
 اچ او ا وه اوو ت از تو ددی ید فو

 هسمک رب الصا بودیا ماود هرکش ٌهدحس و « قارشا « دجهت « ییرازام
 یئر ید ندنمسف حور یذ و راشمهع ینءهاعط قرهلرا تىح مه هلا

 ضاس ندنکوب نوب وق یراراکو . رازک هسلا مارح . ردراشمغا لکا
 لها هل .راردبا سفت فافک هلکنآ بولوا قموقوط یدابع خش

  اووا نایمد ءاووا ناریح « ییهداح ندارو . راردا ی راش رش حدم هدلپ

 هرجا ناتسوب و ناتسلک رلنوب . لدکییرلبرق هلا و ید . هلاو صد «هسچارغ
 ` جا اا یولم کودارق نومعم تک هراب ییا زونوا شوا عقاو

 . كدلک هن (یسهعلق هجفول) كرهک یرلنوب . ردندنک اخ یتاجنس یلویرکین
 رایلنامع . ردلارق مان هقدال ندنرلناب قالفا یسناب ن. یبهملق هحفول

 ردق ههحیاک هتاف ندراکدنوادخ بوکح انع و مر قوح هدنحتف كرلاروب

 هے ول و ضولح هح . ردرلشم ها حت هاب | ج وک یرلارو هاشداب ددع شب

 ةمکحهشرغوطلرءهرک هلرالوواد و قاریاب یلجاخو هلک« الاو یالا هنرپش

 « ادت شبا هدزب لب » هدرلنا .هلدتا لش یزمارجام كرهدیک هلوسر عرش
 زابراف وا . ثاارا رادروخر هلوا لتوق رکا : لک شیما كاج بج

 : یولس .رابدلبا تداهش هد « . زکسشما صالخ ندکرش كرج وب یغالیاب
 ۲ ارور هلا دلدرو هلا كك اج ینرامالعا و تخ كتا
 .یتاکرح كنسانا صاخ اووا ريق نآ لوا ناه .یدا یضاقیلجو دیشر «ماعرب

 .یتج . زاعلوا رببعت هک یدتبا رضح ضرع هلبا تارابع و تاحالطصا انوک رپ
 ا ناظلغ همانا یاب هدک اج زوضح یرالوواد و کرل ا هزلا

  هردراب زاغیال رب رانو »پورت و رلقانوق هلا رهتفا هرجا رهشدنمهلم- یدنفا

 هقاب صه . یدتسا هب هتیالو نابعا هیید « ردمزال تیاعر هرلندک هازغ
 ناسعا اردا تکم نوک یا هدز والد رهش و بولک هزع رافان وق هلی رادغاک
 : قدلوا.دقم هنفاصوا كرهش هدهرکوص « كدلبا طالتخا هلراک و

 .ردشلدا عنف هدننامز ناخ راکدنوادخ هدنحشرات ۷۲۰ هحفول هعاق الوا

 د زاب رارکت هدنسهنس ۸۰۷ هکمشودهللا شاک وا کاذب ه رکن لاذخبم جاف

 ,ناماس هدب . ردشماکج اع و مر قوج هدنحتف بولوا حف هلیتفرعم ناخ



 ربقح ى ۱۲۱

UIE DEI XIE NEDE YEE ید اد و NIE SIE NIE NEDE XIE NEDE XID ENI سد طبق هد یاهو هد ی 

 اهد قانوق نوا كمتک بوشآ یچاط و ن یدتیوا هفوص و

 حاصا!یلع ندارو .ردرالو ییهرطاخم و فوخ اما . ردل رب تمینغو نقاب

 يلجاخو لوواد زمغدلآ ندنمشد لره هلکو یم ر لهنا دس بوتات ا سم ها 2 ۳

 « له دیک نم من (هغول) » ردبا نیز هرزوا رله ریصیراهک و یراقاراب ۱

 « یرلشابو » بولک هليا تارمشح یالآ رب یماغا اووا رق وب ناه نکرد 0
 هش دی امر هزع رزوا هد « ؟ نور وتو یرلفارذب یحاخ < ؛ یرالوواد

 بوشوا هنشاب له دزفا ی.اغا صاخ ر امدا رفس لها شاب نا یالا ر 0

 ارز « زاملوا ربت هکدلدکح كنوکرب بوروا راکنکک و هتلاب هنسیاوتو هبودنک

 توو ات بودا طاسم هنرزوا یرازسرخ عج حک زمغیدناب هه

 و .قدلا ییءاقسا ادا ا تفت یدقار راد یز ردق هحیص

 تریص,هنب تعاس ٩ هلامث بناج هنی ندیوک سوحنموب بوکج یرزمرلهناخ زاب
 هدهب رق مان (فرک هرد سور) تولوا لاد اشف یو دری ها

 یتاخعسج بولوا ییوک ناماسم یلعماج رب «ییهاخ زوم چ وا . قدلا لزم

 كرام زک ازغ هزب » بوروک یراچاخ و هلک« لوواد قرهقیچ یشراق هزب
 مارک ا و زانعا هجراتات هز . رایدرودنوق هترلههاځ یزب هبد «نوسلوا 4
 : مادقا - ۱۱ همروف يلح يحنجلا

 رس و یلاوسحا بوراو هنببم لوسر عرش هک نمل نامه هدنراکدلیا و
 هحاکن نوکر هدفرط وا رازب « لب» هدرلنا ؛ كدا لقن یضا ا 3

 یهراب چاق ر ناحاق ندزس «كدتسشاا یمادص كلج لمک تعاس ۸ كدتک ۱

 یخاف هد«رلزابابح ورح نا اهدیجوا فواوا ییاهدوک یدشود هز هددودبح

 تولا رضح ضرع راه عرااوحاندیاق : شنا تدان تالو لاو

 ته زها قدریدزاب یمطق و یش یکیدکع کتل ر رروا ل ا

 یسوروب . لدرب و لوصح شورغ شب هبیضاق بولا یرادنس نیم یکج و
 اوورط یءدنس هک ۱ كموک و ناهیُم . راقا یر اتسوو دنا ین وک هد

 قانوق هدارو . رشزراق هانوط هدد یس«ءلق قحسور « ردعغاط نارط و

 زودنوک ردلس چ وا قرق هدد ییاعصم و یدقا نامش ماما نالوا زمیحاص

 نالق هباضق هللا فیرش متخ ررب ردلیب زوتوا و بولوا مق هحک و اص



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۹۰

 RIE یک < یک )یو ورک KI درک NDE NDE NIE RNSIENSIE KSI KSI Ns NIRS )و RIE وگو )یو )مک

 مظعا رزو هدنرانک یرهن روطناب رهنما یغا-شا شوقو رفظم و روصنم

 هدر رب قلراح یزغا درد . كدلک هنسهرق (اوواربق) نالوا یصاخ

 ندنکیدلک هزع رزوا هلبرارفاک یوک یساغاصاخ ناه . كدا تکمهلنعرلتآ
 فا | قاب : هکمدید وقع . قدلوا هداما کنج قرهلوا یراوس یثک ۷۰

 .میاچایلوا یسهجا وخ كنادختک مهاربا هدنالهسیا یساغا مافعا ریزونس
 «زرهدیتیاکش ینس هنلغوا ولیربوکو هیادختک مهاربا بودیک هیازغیدمش
 هتشيا . هلدرتسیا یمقلآ یرادوددحندزلاهلتک ازن . كکدتسا كنس و رده

 هدهدارو .یدلوا نعرلد,مشردووب هدعاط .كدردل وا یدودبح ددعقرف وا

 هل ود كمک ءنمدادما نس دتا كنج تعاسیدب . راو نمرلیلهراب ردق وب
 ۱ و هنالوا نفوم . كسرسیا قلا مانغ لام بودیا هرغیاب نوسروط

 هڪ و رلماما و باب هنیام هدا رلوکتفک هست هیون اهد و « ؟ یعروشبقاب

 بورو یههریخذ غلبام الاب . رلیدردشیراب یز بورک رلتعاج قوئوم
 هنسام چ وا يا ی راهطلاب و كنف دودبح یکیدتا تخورف مد و وا

 یزمرلیلهراب هدزب یدک شوررغ رشیتلا هدکی یه . رایدلا نوتاص
 رهن ناقآ ندارو . كدلك ناب هنعرلت | بولوا تحار لبس قرهالامراص
 .روشیراق ههنوط هدنبرق یسهعلق یلوبهنن بوق | ندنلامشكنغاطهقش روطناب
 تیمهرک و زاس ددع زوسدبولوا یصاخ كرلمظعا ریز و یتوک اووا ریق و

 اقاع مهللا  ردراو یرارافلب ردو كيب يا نوا نوا یرلوا راغلب یلوتروا
 نکا ا زب یتح . ردلکد رداق هغ٤ وف مدا نوا س زد وک یصاع

 ا یساضما ۰ یدا راو یراعزج و عزف هدنرل وا كس رلیضم

 یمابرقا كلرادودبح نلوا بودبا كنج همز هداط کم ء نارا لاش
 لصاحلا ؛ یدبا راو رانلک یلاراب ۰ رلنابابهتسخ هدرلوا « ۰ شمرلردا متام

 یلتآ زوب کیا .زوب هنیرایوک بودیا قلایقشا هدنغاط هقبش رایلیوک وب
 رلنالوالقاع ییءاح . رازعردنوک تعالسیرادانوق هلبا روز یدرلزامریدنوق
 مظعا ریزو ؛ردقوج تیاغ یایقشا شیق و زاب اریز . كسهمتک ند راغاط و
 دارفلب ندلومناتسا نکل نعددیا طبضیدیلاهابودک کا رب هید ۰ ردصاخ



 ۹ ربقح تی لک رب

 رخآ بویملناللوق حالستالآ هلنلوا رب ضهلشیا تآ . كدا كنج بولک
 قوح یخ نمشد ۰ زاعلوا ریه هک كدږک هشاواصر قرهلوا هداس نصلح

 قازوا اما. قدحاق هرلنامرواقرهلوا رامو رات بولوا بولغم . یدنا

 هزب هدرلتآ نکیا رید مالیراص هرلتآ ادا بوبامغوقیزب نمشد . لدمتک

 بوراو نمرلپ زاغ هج نکرزک لرهشود یرسرس رانا بولگ ییعوط

 هراغاطی زهر لتآ کیدو یی راما سس نیشد ۰ لیا فرو برا
 هبارآ رب هدزب ناه . رلیدالشاب کما یاپ هدنکوا نمزوک یزلام رهرونوک

 بوشهلزوسهل نصر ر هيد مهدی هڪ یدک لام یدتکتآ ! راب زاغهر در هلک

 یرلنا . قاتا نوشروف نمهلحندروعوا رب قراقبح هر هرن هلاوح ه مشد

 صالخ یزلانمولام هج ۰ كدلبا شمش همعط ی لج رار و یغاشا مت

 هداروا هله . قد شاب هد ددع ۷۰ هقش ندزمشدراروف ی زمشاب بودا

 بولا رارب یریسا ددع قرق و قدروا هغیزاقینستل | هلبا دودبح شاب نکیا

 بارشیو کم ترد و قارصق زوقطیراباوئا نالواهدن رلب د

 رحم .قدلو شورغ تک کیا هدنسابروط كکما رب بلا ىو

 کما یاپ نی راقدلا هارو بوزو ناب راک رب هدنکتا غاط نیالحابص

 تیک ترد ندزب . رلشملیراص هبد ردتینغ تصرف هجنوروک یزب .راشلک
 تمینعردق و .یدیاح ورح درک زوةطنوا .یدلوافلتتآ تردو دیش

 هوب تآ رلتکی یلاشب ردق ۸۰ نکرنیا یغاشا شوقوب هلراریسا ددع قرقو
 یوک زس هرلرفاک وش | قاب هرایصاع وش | قاب » بوریک هزمجا لرهشود
 یربم یلغاب رانو . زرسراربق یرلنایوح نالا نووف هدالبا و زرسروروا

 یغاهد « ردیصاخ اووا رف كمظعا رزویمارو كرو و وق . ردب راناوح

 مناک یتح بوشیرک هلبا ایوصو كنکد هرلبزاغ هج بوشباب هرلنایوجنالوا
 هن هدهسیا مدلبا ارادم ردقه بولاق هدنربح ریقح .رلیدراب یتشاب كمالع ماب

 ندنامروا ۰ رلیدلآ دودیح جاقر ندزلا ۰ رایدالشاب هکمشیریک هز, رانوب
 هسرزوا هدالرلئو هد هللا هللا ندنفآ ر هد زمکیدک ھر راسواتآ رب بوةىج

 بور دلوا یرلدودیح یهدزکاب هدزب .رابدتیک بوجاقیک لب هدزمکیدوروب



 ییا جا یاخالوا ۱۰۸
 ARIE DDE NIK یو ۱۱:2 )9 RM NIE )۰ ۱:26 )۰2 )۰۷2< یوگا )کوک )و9 ۴ یک او )ورک نیک نیو

 یسلاها . ردزآ ینانسرخ و قوح ناملسم تولوا هلح ید . ردرومشم

 هدنسرق یعاج یدنفا نانس ء راو یرلوا یناتحت ددع شعلا كم . ردکورو
 .مدق زرط یرلراس . ردفلکم و یناقوف یسهناخ ك نماغا ییطصم یحارخ

 ردنکسا یسهسردم اشاب هحشراص : راو یسهسردم کیا۰. ردرلوا یلیلوح هتخت

 تاعر هاملع هدهدلب و . رونوقوا فیرش ریش هدنعهاح ۰ یهسردم كب

 كنعهاح هک یعامخ كب ردنکسا یرب . راو یعامح ییا . یسهکت چ وا ..راردبا

 .هدنسوشراح . راز یساوه بولوا یماجیدنقا ناتسیرکید . رود وا

 هوهق .ردقوچ تباف یرلناکد یجوباپ . راو یلاکد زویچوا یناخ رب فلکم

 .ینوموص ضا یسالا ییوزوا یلهریش . ردنینع یرلناکد ریرب یراهناخ
 رب . كلدلک هنسهرق یسرد ېک هدنعاس ۱ هرکوص . ردلوذسو روهشم تبا
 . ردتماعز و ینوک نایتسرخ رب یلهناخ زویترد شلوا عقاو هدنید دنلب هوک

 .ینطصم یحارخ هداروب . راقبج ندایق رب هداروب هراح نوبع ندیک هغانازبق

 .ندد درو یمانسعت نوت . قدنوف همام عابر بولوا یالم همشادن رو اغا

 .ردرامت كدلك هب وک صاخ بوقلاقنداروب . یدتا ناتا ر هرقح ادعام

 كره نداروب 3 رردنادناخ هدهرق و هش دو۶ و راهش ییعصم لف

 .ږدسک ناملسم یاب لغا هدد یعاط هقش . كدلک هسه رق هحدوب وا

 ندنادناخ مان ىلج یو لغوا رداق هدارو . راو یسهناخ زوکیا ماج رب
 ارا . قدقح هر ةف ةع لا ظفر
 .رونوروک یک شن هدضرا یوریسارح قلنازقنداروا . یدلقبچ هلحوک

 اسیلک قرق رب كالتعاس مراب نکرنیا یغاشآ یشاب ندنسهبت كنم لبج و
 .ریدلک هی توخت رلمدا حالس رب ددع زویشب لماک ندرلن وا ۰ رکساحز

 . ردکرک كمهمتک لفاغ كرهلک هرب رب نمهلج . كدبا یثک یتا زوتوا هدزب
 . كدتِک یلتآ زمیمک هدایپ زمیمک هید

 نکرنیا بیرق هرهظ تقو هدنفصن كالاب لبج و =. رق- تشذگرس

 بوراص یزفرطییا نمشد هدر هات دقت و ناک ن رام راط ر

 هیاق او قدنآ نوشروق میباب ررب هز رلنآ هرلنآ زب هدزافوب راط وا

۰ 



 ۱۰۷ یمهبصق قان ازىق

 KEDE نوک )بوک )یک NIE NIE یک NIKE NEDE NEDE NIE Ne IE NIE NIE یک یک یک هک رک یی یک یک و

 تحایس ًارانتعا نداروب . قدراو هنب رزش هرغز کسا هدنعاس چ وا ندا

 یرغوط هنیرلبلاب هنوط و هنیرهش نیدو نوما اشام و ریس یرارپ زکیدمنا
 . كدلک هتنوک (دنیرد) كرهدک هساح زار وب ندهغز یسا الوا . كدرک

 هزدسو نابتسرخ فاعم ندهمف رع قلات هرجا رلغاط کا هز:

 یوک و . رارریدتا روع یهدنور و هدننآ قرهلاح یلوواط هلغلوا درد

 رومدنراتک یریتوط دعاس ۱ نیاید را ا ٩
 هسه رالءضز + لک هنس جلا مغز کا هدرارنخ یداو هاو و
 یضوحاما ردراو ینوص عفان تیاغ .راربناقس بولک هماج وب هدنمسوم زارک

 هلغلوا رازن برق هجوط رهن . ردهحیلبا یلەق كجوک رب قحا . ردراط
 اونو هر ردق هنغال و فر مدهتسیا كما روع هلا تآ ریّقح

 قرههارواط كالاح و تسح ادخ دحج هکدروک یتیدلوا قرع هے دالاباح

 مرامادخ .شعا قاناب و لوبنوج رکم . مدتیا سفت صالخ هلبا جوک هجهدایپ

 هتسهآ بوزیچ ینرنالوق ربنچ كنبرلهناخ سيس قردلوب رامدآ ندهجیلیا
 بوالعا ندنعور وق و ندشو قرهراو هشنا كتآ اھ ناب هلشور

 . مدناقس هدهحلبا هرورضلا ربقح .رابدراتروف بوجح وند (الوم هرت اسلا ):

 .لدک هلرات | ینهحوط رهن . رایدتوروقیراطاسب و رایداقیب هدهجنوطهدیآ

 ندنراغاط نادوروق ابروط . ردنی هعینم هکنوچ ردز | هجثوط رهن هداروب
 ندارو . روت راق ةي م رم د یسیرب وک لاخیم هدنحا هن ردا بولک

 . كدلک هنسهبصق قلنازیق بوراو هنسهرق سلفم هدتعاس ۷

 قااداو ووهدنک اغیغاحنسنمرخ هدنتلالالیا مور --. یسهیصق قلنازبق
 یوص یسهرد یک هدنسانروا لرش اب یسهمکح . رداصف قله آ ۱۵۰ و

 یستحیراد رس یرجکی . یر ادختک . ودرصق رب لاثم مزا غاب هدنتسوا

 عقاوهدنید ریاب رب یرهش . ردراو یسادختک رهش « یساغا جارخ یرادجاب
 ۳ وار . ردارح ردو ه هشراو هنس هبصق هبملسا ٤ قرط هلسف بولو

 . رداضق عساو و رادلوصح تباغ . رراو هبیدالریا ةبصق یهدنناب هفوص
 یمماج یلع نب كب ردنکسا  یمماج اشاپ هج راض اما . راو یارحم زکس
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 روضح نوک لوا هش. یدلردنوک رلیحابا هلا راهمان هسد « لوا رضاح

 اص یساغا یرجیکب «اشاپ دمحا لضاف هداز ولیریوک مظعا ردص هدیهاشداپ

 ریزوزکس رومأم هرفس خا لضالا ,یدنفا هدازیماش باتکلا سرو اشاب

 ناود بارا هج یناما راس و رلنایم رم یحاص تلاا زکس نوا و
 ا ارز هدع یا شهلا زون ج وا هدنهاتواپ روم قاخ ناعوا و
 . یدلدا تکرح ندهنردا هلرلاث و اعد ههاشداب ولتداعس بولسک رلهرخاق

 زا هار قناب نده ردا

 ( رک دنبرد) بوک یناشاپ ینطصم رسج اردک هبرغ بناج ندهنردا
 .مرکوص ندارو . ردیوک راغلب هدنک اځ یغاحنس نمرح . كدلك هنسهرق
 : لدلک هنسهضق (اووا هحوزوا) هدتعاس ه بوک ینسهبق ( یلنمرخ)
 یلاهکراو میلفع ناخ رب لاثم هعلق هدارحمساورب هدنک اخ یناحنس نمرچ
 .ندنوا یسانب رانا كنوب . هلوا ینارس اشاپ هاربا لوبقم یهدنفجرازاپ راتات
 .لمظع روخآ و ىلشبط یا « لقاحوا ناسکس بولوا هرزوا تنات» هداز

 هعلق یراشاب کیا « ېراناخ كوجوک جاقرب « یماح رب . ردامتربع ناخ رب

 ..نوکلین صاصر هدیه بولوایمیئراجرب رومعم یلوبق ریمد یک یسوق
 و زا یراوم نکل هدهسراو یراوا ارقف ددع زو . ردروتس هلا

 .تمزو ماحدزا و الغ و طحق هلکتک ندقوح مالسا کای مززوآ ها رهش

 ندوک كردنا رابتخا قیرطرب یرعغ هلباقفاوم راب چاقرب ربقح هلغلوا ررقم

 ارح تعاس + هبناح غاص نداووا هشوزوا نوا كعا افص و قوذ هوک

 یرازاپ «تفه هدارو رکم . كدلك هنسهرق (یلقیجروق) بودیک هرجا
 .شمب نداروب .شلوا عج مدآ ردق كيب نوا ندهمیرا بناوج « شمرولوا
 «یکرب هدنرانک میم رهن ءدنسه رق (جدروغوب) بیرقهلحم وب بولا ايشا
 ,كدلکهنسهصق (نابرح ) هدتعاسیتاا لرد روبع هفرط یراق بولوا راوس

 .بولک هنسهبرق ( رادووانرا ) كرهدیا روبع رلهرق رومعمو نادابا ءرکوص



 ۱۰و یدس كانسا نع قناب

NIE ۳۳9 ۱نایک نایک نایک  EDIE NIE NEI NIIیک یک  RIE IE 

 یرلهمان بولک هرادرس یسحابا رب هدنمان ( زور ) كتراساح ها

 یتالودنمراناتسرخ لدرا مزب زس : ردوا لام کټ . یدنلوا توالت

 ندحلفهأب ر ع راز > لارف شوق مەد کتابو ا تراغ و به

 لآ ید ۵ .زکیدل | مئانغ و لامردق وب « زکیدسا بارخ یبالو یللا بوریک

 هزککیدتیا لزسبوربتک هنیرب یتمرح ردنکسا جات و بوکج یتریغرهجونم
 یاربسا و ناوارف لام هازگسدو دردک هزاشنا رافم هحلص ید ز لا
 و همان ۰« كدلبا طبض ید یرلهناخهبج . قدلآ ییرلهعاق ولوط هلا ناهج

 هدنرابد لدرا « رانوملم هرب د س. اشاب لع رادرس هحولوا تئارف هدزرط

 زئاشمو دهع بولوا مزب یرب نددزیاب مریدلس اب ؟ راو زکهقالع هل كزس

 یمریو هسک رکیب هنس رې هک ردیسایاعر نیمرح هلج لدرا یایاعر هرزوا
 « رد كنيلناع به عالق هراپ شّعلآ كيب نالوا هدلدرا هلا بولوا دهعتم
 قالب چوا هجنلوا یهاظ یرانایصع هدعب . ردنمراذکجارخ ید یسااعر
 هنسلاهالدرا نایلوا عیطم كردبا بصن لارفکی و بودیا لیصحتیحارخ
 هدکدید « .كدلبا هیرتلردیا تراغ و بهییراتیالو «ینرالبانوجا لامشوک
 هدایز اهد کلب و یک كزس هزکیرلتالوالزس هدزب : هکیدید یسحلبا هس
 ندناود ییلیاقراوا دول | بضغ رادرسهنرزوا كنون .« كدسا لاشوک

 همان . یدردنوک هتلود رد نآ لوا هلا رلقالوا ناما یورک بودا در
 م قافلا رغ قزهثوا ترواعم دا رقلادمت تورا ناب هسنازا ناو
 دم ناطلس یزاغ "الوا بونلوا توالت هحناف نوجا قلا ماقتنا ندنراساح

 بوناشوق جیلقندرب یکیا هنیرگهدیراصنا بوما ابا كرهیبد (ءازغلاتیون ) ناخ
 ارد هرزوا یرلعد-ق نیا قرهقبح ندهبططسف هلبا مع یالا یسەترا

 بولوا رارقر هدننواه ةدربارس هدنسارق اشاب دواد هلبا رارک رکسع لاثم

 ینا تخت هيمم نوک یجزکس « یدلیا رلناسحا و ماعنا هنقلخ قاجوا عیج
 هووناب هنالآ راد هرکوص ندقدلوا رلهمیظع ةرواشم هداروا بوراو ههنردا

 تکرحعاص ریاذم ادتبا بولوا ررقم یماملبجا رفس هرزوایمهعلق راوبوا و

 هکتفود» هنیراساح هس کو صد بروم هدذآ د ردشاواندنراساح هسع
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 ادن رلیدان هرجا رهش بولوروک ینامهم رقس 7 بودک یرلیثاب یوو

 ناع هنتبخ و تطلس سومان انغ یارب اشک روشک هاشداپ ولتداعس . رلیدتا

 ولير وک بودیا همیظع تفایض هنیرللوق هج هدنسیناورسخ رب ارس پودیا
 هرزوا یمهعلق قنا هللا لوسر قاحس و یناماس رهم یاشاب دمحا لضافهداز

 فاد ا ززدوز ی و رونس رب هتک ۱ بودیا مشک رادربس هالا راد
 .یدلوا ناور هنسهدرب ارس اناد و بشم ریزو هلا مظع یالا رب تور

voz 

 یبس تانسازغ قناب
 ندو بودیا ناصع هالدرا راد یلغوا یس وقار یلارق لدرا هلمتقو

 ردق و ككردبا تراغ و به ییارق و تاصق هج هدنرادحرس راوشمط و

 ییراجارخییناهع هنس چ وا لماک ادعامندنکیدشا رب ز دنب ریسایدمم تما

 رومآ.هنسازغ لدرا هابراقاحنس یرلتلاا لیا مور و طاراو ندنکیدمردنوک

 هفروا « ماش ۰ بلح « هندآ ۰ نامرق ۰ شعص « ساویس ء یلوطاما . رلندلوا
 هطوا یعرکب ندنآ بودبا نابعت هوب لدرا مومعلايلع یترلتلابا رکب راید و

 ددع ترد ندنایهاس . یجهبج هطوا شب « یحبوط هطوا شب و یرحکی
 ینکلاملدرا یا زوقط لماک بونلوانابعت هنسانغلدرا یرالوقلوص وغاص
 قللس چ وا بودبا بصن لارق یناذ مان ( لاخبمقابا) ردیا براغ و ب
 هلینبج دوسنج هلج یخد ینوناب نیک بودیا لیصحت یحارخ نالق یقاب
 قمقیج هنراد مالساهربشط كرهربوماظن هلدرا كلام بوریع ندغیت نادند
 هژدق « هلا رادح رس ندوب نکیا هدلدرا هاشاب یلع رادرس نکیا هدنددص

 ناما » بولک رلیجدابرف هليا رلبوتکم شلزاب هليا ناق ندتفرط یرادحرس
 «یب ناخ « لاو بولک یرکسعیراساح هسک هنرادحس ! رادرس لتلود

 « .یدلبا نارک و نالا یقلخ هلردبا باس و بارخ ییراهعلق ییذ « نج را

 لاح ردهدکدلک رلرضح ضرع ندرااغانالاق هدنندوب وندنماقماق ندوب ويد
 راوشمطهدمب بوردنوک رامدآ هتیراساج هس اشاپ یلع رادرک شوخ رادرس
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 یسهبصق نار دیش رق ۱۰۳
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 ونوجیفیدل وا فطلو ايز عضوم رب
 ایز عضوم یذ : یا یدید یمظن

 هنس ۳

 : ی رات راو یرورپناج راس همشچ تایح بار, لصتم هعماج
 اف رب نب می كلبسلس یدید مدروصندهمشجو یلصا

 ازف ناج تایح بآ دج ٠ ی را ناور نوچک | مدید
 هنس

 مسر یر زو ناخ ناملس ناطاس به تانسح تاریخ و و هیصف و

 زاغرو هرکوص . ردرلهداز یحوق ناوسح یدلوتم الاح . ردیفاقوا كناشاي

 مظعا ریزو هداروب .كدلک هن ( یسهبصق یا ابب) هدتعاس ٩ كرهک یتسهعلق

 ندارو . شما انب رورپ ناح همشج رب زونه یدادختک اشاب دما لضاف

 قرهلوا ظلغ هدا هاوفا : دک كرام تب: ظفر وص تهاس ۶

 یسلصا نطو كنوناخ هظفاح یسهبحاصم كناخ ناملس اما . رارید (هسواه)
 لازم ندارو . رار د ( هظفاح ) نوحکیدتا رات رامع هڪ هداروب بولوا

 ۱ . كدلک هب هبردا

 تج هانلاع هاشداپ ولتداعس هدنسارح هنردا نالوا یناث تخت یاپ و
 یرارا سیا و رابتخا هدید روما كمالسا رکاسع عج بوروق ییراملع»

 .یدلوا همیظع :رواشم بولوا مج هدیهاشداپ درب ارس الکو و ارزوهلج و
 ندکماظع دادجا « مهاشداپ : هکرلیدید رارابتخا نالوا تاود هاوخ ربخ هڪ
 طض اشاب نانس تسدب ینسهعاق قنا هدنسهنس ۱۰۰۳ ثلاث ناخ دا م ناطلس

 والا ینسهءاف قاب هلبا هابح هت رادرک خ زود نمشد . یدشعا حف و

 كرلناملا وب . ردشمهلا لیوحت هباسلکیزع راعماح الاح بولا قرهقار هدنجا

 یرراشا هله هدن رلکدب د « ردمزال همهاشداب قمرا ر وق ی زی راعماح ندا

 توالت هفرش ةحتاف هرزوا قفل ماقتنا ندنراساح هس یرارپ قاحوا و

 غوط هلا رلانث و اعد هنکوا نواه هدریارس هدشنادیم یارس . رلیدلبا

 یلاع ءاکرد هکمروس یرلرکسع یهدهسورح كل ۶ عیج برکید یرلیهاش



 یمهمانتحایس یلچایلوا 0
- RENT 926 26 DIE NIK BIER SIE NIE DIE DEDE XIE و9 ۱92 ورک نیک NI IETS DIE DIET یو 

 ناوید هددیدج یارس و یغاحاص شقنم راثآ رحس وا هرزوا یسوبق یارس
 یلاحو تعنص نوملقو شون . ردناذو نیهلشیا ییرلهق كناخ دیزباب هناخ

 درا هدر قهدهصقو . ردشعا عیاشیرایدنک هعفد كابا هدمور راد

 هدنعاشا نداروب . ردب رافقو ملا ورقم كرلت ا هده صفق الاح « ردلاح

 ثكل» موحم هدارو بولوا اقوا حتفلا وا . كدلک هن ( یه رق نیدلانع)

 هنسهصق ( هلاتح ) هدتعاس ۲ ندارو . ردراویاتفح ماظعرب كناشاپ دمحا

 هدرب عفت رب : كداک هنسهبرق (یجتف) ندنجما هرد قوروق بوک كرهلک
 دا زاعو ك یلج درو نادوه یلاشاب مساق ۲ ردسوک ناملسم راداوه

 ینسهماقیدوکس هدتعاس ۱ ندنا قرهلوانامهمهحک رز . ردب رلکلتفح كباغا

 (یقق)زدنو . ردیوک ناملسم . لدلک هنسهبرق ( ینالب) هدتعاس ءع بوک
 اد هنسهصق

 ؛یلربغص ناخ دع شب و یهناخ زو زاك ورو ر --. ی.هصف ىلةق

 یربزوناخ دمحا ناطلسیسهلج ۰ راو یراهناخ یلوترواتیمهریک زوب ۰ یلناکد
 : یحشرات كنسهمشج دما ناطلس . ردیترامع كناشاب دما هداز کما

 هس. تاج بآ لوا هنجما

 هنسهم ظعهصق یلروحهدنداروا .هنسهبصق ( یلناکس)هدتعاس ۽ نداروب
 O هنسهبصق (ناریدشرف ) هدتعاس ۽ هلتک رح ندارو . دا دلک

 یسارد روماح رب .هدنسارآ زاغرو هلایلروح --. یسهبصق ناریدیشرف

 مابا هلبذابعلا اما . ردکجهبصق رومعم ییهناخ زکس ناسکس هدر عشار هرجا

 ناوبح هڪ هسعاب تر نارا لس . ا یسورکنم لف ی روماح هداتش

 هدهسراشمهشود مربدلاق فلس كولم ندناربخ باحا  رولوا قرغ رلکو و

 هدنک اخ یساضق ساغرو ۰ رولوا قرغ هدیراشاطمریدلاقهلغلوا قانسواییهز

 یماجر حرفم و عصم روتسمهلبا نوکلبن بایقیلوتروا نوشروق . ردعقاو

 یخرات هکراو یاور یارس نابراک . ردراو ارس ناءهم و ناکد ددء نوا
 : ردوش

 نوجا رفس لها بولا مظع رم رب

 اشاب ینهناخ افص ناخ وب یدلیا عضو



 ی ی

 ۱۰۱ یس هعلق لو هزوس

RIESEووک نوک نوک و ( DIE NIEیک  KDE NIE NDE RIE NIE DIE BIE DDE RSE SDE RIEی9ک )رک )یک < ( 

 قازآ هلامش بناح ۷ ندنزاغو زکد مرغ یهدیوج : هلدتا تارح هعدزا

 لماک « ردلیم شعلا زوب ترد كيب یلوط كهايس رحم وب ردقهتیاهن یزکد
 هننورب یرلانق ناطلس ارغلک هدنتل | نوشروق ندیونس یضیع ندنرب اتروا

 رلمدا لساوح نالوا هداز هع قاوق رل شملآ زر ینآ ردق

 دوخ هلا نیرود « رلریلس هروک یرانورب راک ذم نکا هدنساتروا رکو

 یک راقیج قوا ندیاب یتق ندزاغوب زکد ءرق وہ ۰ رولوروک قیرطلاب یلوا

 لع ندنآ .رولوکود همور رحم بوک ندنکوا لوبناتسا « رنا بوقیج
 لزق ءانوط «نابوق « نت کرولا رار ددعتم ندنرایق و . ریشیراق هراحا
 ۰ ردیراره اراقس « قامرا

 بوس روپ هللا تعرس هدنوک رب كردا تدوع ندنسهملق یلوب هزوس

 بوییروب هلتعرس هلحم رب هیولبق باج ندنآ و هنسهماق (زوقیایساو)
 هنسسهبرق ( هلوپاآ ) هليا ارد بل تمس هقرش هنب ندنآ ۰ هب (یلوبهتخا )
 یراغاط هجنارطصا ندنفرط بونج بوقارب یرانک ارد هرکوص . لدلک

 رایج ارهدنام « ردسوک ناملسم . كدلک هنسهبرق ( یلهاحس) كردک هحتماد
 یرللوا . ككدلک « ( یهاشیاردنام) ندنا ۰ راو یدحسم رب «رولوا نکاس

 انا حورم حابصلایلع بولک هنس رق ( یلالفا) رارکت . كدشمنا فیصوت

 هنسه رق (یلاوب) كردیک هبهلق بناجبوشالعادو هليا بابحا رتاسوهلراهداز
 « راو یلتفح كناطاس همطاف هدنحمما بولوا یلعماح ر « ییوا زو . كداک

 رب ۰ یماج رب ۰ كدلک هنسهبرق (نروا یصای) بوک ینآ . ردیوک رومعم
 رومعم لاثم هصق . راو یراقحاکد ددع ترد « یریغص ما رب ؛ یدحسم

 هلاتج . هلدلک هنسهصق ( شاق ابب» ءدتعاس ٩ بودبا روبعهدقوب . ردیوک
 شلوا عقاو هند راب رب یرهش ۰ ردینقو ناطلس شاقن ابا هدنمکح یسهبصق
 یرلکلتفچ .ردراو یرهناخ رومعم یلوتروا تیمهرک ددع زوب شب بولوا

 ناکد ردق یللا « مامح رب « ناخ رب . هسردمرب « ییماح یلوتروا نوشروف رو

 یحاصم یلو دیزیاب ناطل ( شاقن ابب» . ردکناخ دیزیابپ» تاریخ وب . راو
 کما ین , شعا دازب و قام بوک هدف لء بواوا لصالا یب زوا و
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 بولوا رومعم تیاغندیکسا , ردنامل و انب یفرطره . یسریزج هنا
 یزاغرب مان هنا ندنرایزاغ حتفلا وا هدنخشرات ۸۵٩ شمراو یراناعل لزوک

 ۱ هدنجا «راو یسهملق بارخ كوچ وک رب . ردشمربویمساكردیا حتف یناروب
 . ردقو هرب زج هقشاب ندنو هدزکد هرق .رولوا نکاس رامور یحودوا

 هن .ردیک شلوا لصاح رار هلیساملجا كنزافو زکد هرق هدهریزج و

 مان (یلوب هتخآ ) كرديا اشامت ییهیقاب رانآ هلراماق عنصم هجنرانک ز کد هرق
 یمهعلقنکل : ردشمرک هنا كحاف هدنحرات ۸0٩ هدو . كدلکهب هعلق بارخ

 یسهناخروتسم هللا تیم هریک ردق زوی ییا « ردنک اس رامور هدنجنا «ردیارخ
 زوقلیساو) رهدک هحرانک زکد هرق هش . ردراو یسوشراح رصتخ رب

 1 . هادلک هنسهعاق ( یساغرو

 7 ناطنطسق ینو ؛ردکعد هعلقهعور زاغر س. یسهعلقیمءافرو زوقاساو
 ا یلج یموم هرکوص ردا اب رونکت مان لساو ندندافحا
 كج وکر, اس كنس هشوک راج هرزوا كاخهتشېرپ هدایرد بلیسهماق . شلدیا
 . ردقوج یسارح ٌهداب و یرلغاب « روروتوا رامور هدنجما ردانعر هعاق

 العا شلوا عقاو هدنسارآ كنابق کیا .راو ینایلر فطل . راو هدیراناکد

 راک . فلا كب هدنرلراکزور قرشم و هلسق اما . ردنایل راتوط ربمد

 وب هکنوچ ۰ رد دابر شيا هسراردا داټعا هنیرارپمد و هنیرلطالخ یلانموغ
 ا را زارتحا ندنآ..ردقحل امام یرغآ كلام هرازنور

 یناھل رلغاب . ینایل یل یربوک . ینایل تآ ۰ ینامل (هنیرایز) هجن رانک زکد
 . كدلک هنسهملق ( لوب هزوس) بوک یهرتاس و

 اشاع یتسارو نکرد هنتلاا یزوا هد ۱۰۹۷ س. یسهعلق یلو هزوس

 .كدنک انوک جاقرب بولکها راهدازاغا ورم هنبیدمش ادخدج .ددشعما
 ہالاح مکیدزک مدا میدآ یقحاول و فارطا نوتب هك زکد هرق هکوب یبرخ

 هتشا < ¥ یرلرب نالوا ردق هبیوب هزوس وب هليا ادب ندلوبناتسا
 اقوا رسم یساقاع دز کیدا تم مهتساضق الا لزق قالا یف و
 یزمنیش وق ةت ك ردنا زاذکوتشک هللا فیض دوجووب ییرادامآرتادلزکد



 ۱:۹ رهبصق «رلهعلق زمکیدلبا اشاع هدنرانکز ؟دهرف
TIE IERIE NIE RIE RIE DIE RIE IED DIED KDEت ی هک کا کیک  

 . نادلاشو هلزو ء باخرس « قاناب هراق ۰ تک | « كدروا و زاق صوصخاب
 وص یلاثما كنو هح و ناوقاب « هولاب  یرام « لبحقلاب « یشوق اقع « وغوق

 تابصقو ارفنالوا هدفارطا هری وب بودیا نیز ییزو ك جلخ وب یراشوف
 هلا راشوق یک رفاح « سونغاز « نابلاب « نیهاش « ناغوط هلا كن یسلاها

 كنوک انوک “ھام نالوا هدهربم وب . ردبا دیص یرازاق كس زو هع
 هدرک هلا « ینلاب یسپ « یغلاب كرول « ینلاب نازاص ریلک هقوا یعرکی ندنعاونا
 تسروقسا ءیتلاب ترامزا «ینلاب یرهوقوا «یتلاب اسیق «یغلاب هرحف .یغلاب
 .كنارقف هج و صوصخ هنیدیص كتيالو "یلاها ینلاب رکت نوک لعل ٭ یتلاب
 : ردلفاک ینافک

 نلهنضق « رلهملق رکی اغا ودنراک دو و

 .یریمد) بودک هبرغ بناجكردبا جرفت هليا ناراب یراقوب ندهعلق وب
 اک ۰ ردب ورب یروبس ر ۱ درگ كدلک هن ( لرو

 یرلنالوا قرص « ردراو ین وک مور رب هدهدارو . رارولوا كاله بوللهراب

 ن(یسهرد زومود) لوک برض بناج هن ندنآ . راردیا تراغ و بین
 4 غ هل راک هزکد د هرو هنس ردنو مارو ردسهرد منهج رک اتم فا

 ERE (هدم) بودک

 .یایتسرخ بولوا یلهناخ زول شب هدنتبولوم بويا --. یسهبصق هیدم

 .ردرایجشاتسوب ناک ندنف رطیشاب یجاتسوب یطباضبولوا قو . ردقوچ كب
 .یساسلک د دعچوا ء یناکد مور ددع یم رکو « یماج فثکرب  یفاخ رب « یماح
 . رارکج هبهرق یرلکوجوک درد هلدءالوا یتامل .راو

 .كدلک هن ( ینایل هیاواپ یا ) بودیک هلیا هایسرحم یلحاس بر هنی ندنآ
 اما . ردرلیحناتسو یدشابوص هدكنو ؛ ردیوک ییدحسم رب و هناخ زون چوا

 لس زودط هدنسوشراف كى وكوب . شاوا رودندرطاخ یعتماعز ۰ یم فقو

 ۰ ردراو یهر زج (هننا) هدر دیعب
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 دیو بوک یو یک یو NIE NIE NINE REITER NIE NIE NSIEDNeIENSIE یو NIE NIE NIE نایک

 ندقرط دیشرلانوراه هدرصع وا . رایدلبا توعدهخەروایلواتسایدىشرلا

 نونلا كيزو ردرد هنسرې رامور بولک یلیا یزاغ لاطب هن روفکت مور

 هدراباز ونج هسرزواكنون . یداشلوا حالص و حلصهلکا هدهعردیمر و

 هعلقوانودهک ام یک یسکسا ندزکد هرق و قا بولآ ندا نددشرلانوراه.

 هل رلیحلب | ا یزاغلاط» و دشرلانوراهبودا السا هدنسهنس ۽ ینهطاغ

 نالوا طاح رادام اد یلویناتسا رایلزیونج هدب . رلیدردنوک (اده میظع
 رانا قنا بودا بابیو بارخ ردق هنسهعلق سوئر وب ندیرواس یروس
 .ردروطسم "الصفم هدنحشرات (ناوس) كراموریماروب « یدقارب ماءانیتسانس

 بودیا راما نیطنطسق هنی ینسهلق سوقرت وب -. سوقرت علق لاکا
 بونا . ردشعا طض ناخ دم حتفلا وا لوا ندلوماتسا هدنحرات

 .ردهمظعهماق ر لکشلا ثلثم هدنلحاس زکد هرقبولوا ندنسح اونیولوم

 سودول زکلاب  رداوک مظع رب هلمج یتمس قرشم . یفرط یطاب و یاج هلبق
 یدادشهدهر زج رب بوک هلهجو و .ردراو یسهراق ردو مدآ كس ندشناح

 بوروسقاریوط حتفلا وبا ندنفرط هراق وب هتشا . ردراصح هنهک انس رک راک

 رادهنخر هللا بوط ؛روسروط یلبیغب یراقار وط الاح . ردشُما حتف
 تاق کیا «یراراود تاق کیا هدنفرط هراق وب . ردراکشا هدیرارب نالوا
 هطاحالوکر ادام اراد یداوید یریغ كنوب ؟ ردراو قدنخ مظعو یراوپاق
 فطل ر راک رکد رق روا زو ىلا كس نوا یرج . ردشعا

 . رولوا زادنا رکل بوریک رایک كوچوک ی خد هنسهربح « راو یمیظع نایل
 فوخ یرلکدبد راشاط هراق و راموق یدب یسهرمشط نداوک وب كزکد هرق
 زکدهرق ایوک هکردرلرب نامای یلشاط هراق و یلموق ضایب نالوا كانرطخ و
 . رارولوا لالخ داش تقو هدراموق ید وب بولوا ماع رک هدنرانک

 ۱ ترش لين رد لم ر نوا یرج دادامآرتاد -. لوک سوقرت

 هداتشتقو بس هسالوا عام كنءرحش . ردلکد قیمت ردق لوا .راو یار

 هدکوک یرانوک شبق . ردیا یجآ بوریک هبهریم وب یمطالت كزکد هرق
 . رالشق هدلوکوب روطو شوح و نزوب هدا رد « نزک هدریو ناجوا



 ۱:۷ تع نع هنسالا لزق سوررکناو

«RIE وکار > NIE NIE NDE RI NIE NIE NIE Nok DIE یوم و )موم یو )جوک جورج( SEY SEER 

  ۳هداتش تدش وا هدنسهرغ كنمظعلانابعش یسهنس

  ۱رمکیدتک هتسالا لزق سورنا ها

 نارابو فرب ۰ كردا لزانم عطف بوقیج ندلومناتسا هلبا هلمسب الوا

 ناروبو راق بوقلاق حابصإل ىلع نداروب . كدلک ه ( رایج وط ) كرەكچ یتقشم
 .بودیک تعاس (۷) كره ینسهیرق (هشکرت ) هدنبرق یرارگ وص كرکچ
 ,یلهابوغاب هرجایداو رب .ردینقو كحافناطلس . هلدلکهنس هی رق ( ىلالقاب)
 « یلالقاب و هلغلوا قو یسالقاب « ردهریسم ییماج و عماح ر ۰ راکم

 رلافصو قوذ بودبا ثکم نوک ییا هدهداز اغا ح ورم هدەرق وب « رارید
 يرانا نوک یسترا هکلزود بولوا فلل راوه هری وص متد ا شا

 تعاس ۱ قرهینبوا درج كردیا راکشو وآ ریسلاقیرط ىلع بولوا راوس
 .قدراو هنسهبرق ( سوقرت) و هنیروس سوغرب بودک

 .لوتاتسا هعلق و . ردنادام ن وهاب ندنا ان ادتبا ۰. یسهعاق سوفرت

 .ردهدنلحاسزک د هرق سوق رت و .ردشلدا اسەرزو|قللواىمەش وكر كانسهعاق
 هعلف نالوا لواتسا الح . ردهلو ید هلسهعلق یرولس هسلا لخت د

 .ههملقو ندبرولیس . ردشلدبا انب هرزوا قاوایسهعلق جا كنيرهش انودهک ام
 ناربایو راغاط ردق ها هیرولیسندسوقرت الاح رور تعاسزکس ردق
 هل رو دنخ همرک تاق رر هدنناقه و یراوند هعاق همرک تاق یدب هرزوا

 زکد هرق ات هلبرانک زکد هرق هلسهعلق سوقرت و . روروط نایاب و ناکیار
 نوراه ندنابسابع هدعب ؛یداهعلق ابارس ردقهنسهملق زورو نالوا هدنزاغوب

 لوبناتسا بولوزوب یرلارآ هلرازبونج كنم ررصبق لوبناتسا نکیاهفیلخ دیشرلا
 هنیرلهمک یبراتالو کءدزکد هرق ندزکدقآ كرایزیونجلارق انیلایروکت
 هل زکدءهرق « یدنا هدرابلز ونج ید هطلغ ٌهملقنامز وا ارز « یدّما هدعاسم

 :اما . یدبا كرابلز ونج هه عالف ردق هراب زون هدنتهج یبا مور و یلوطانا

 .هلدیشرلانوراه رلیازبونج تیام . یدیا كرلمور یمهملق سوقرت و زکلاب
 .نوراه ردا اهم اغود هراب کس هدزکد هرق و قا بولوا كيلرب لا
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NIE NIE NIE NIERIENIEهمت اف اش ماش میش ما نا افت ماه ماه اف داش اف اه مات اف  

 ید زك !ندنانم اف راد «یلصاح .یدلواماقمغاقهبولیرب وکهدهرکرب « یدلآ
 9 هرکوص ندقدلوا رمعم هنس ید شع بودا تلادع كردبا طض

 بات الب قرهلوا بایءرو دنمهرم ندنیصانم ارادو ع وجر هیابریک هاکراپ

 . هعساو ةر هللاهحر . یدلوا ناور هقح بانج قحالو

 لرکح یفللو-فو تمعن لو ب ع ریقح وب ه دع)
 ٤ ناربح بولاق کف

 وا «هکردوا تمکح . یدلسک الب نادنز همشاب لوبناتسا رابد راد و مدلوا

 رب لب ا کربرتک نانآ ارک بات اما , یدناب مرند و هاچ دا

 لماک یم کد ددع ترد « یعهاخ يا نالوا قرنم بودا ج رخ شوع

 یماقلعتوابرقا هنسراجمابودیا ماتا كرکحدنادش و انعو جرو مالا یا ی
 . مدیا كابو درج كد | و هک ادخ دمح . مدوق

 زاسمهدنبشبوخ دازآ نت ونش نمز  تساتطاس میظع تقیقح یدرج
 زارد یاهلاس دش ناوتن نز بسا وارسر كاخ ق وذ هش كب یارب

 : هرس سدق انالول

 نر و شاق ی ندوب لفاغ ادخ زا ؟ اند تسچ

 فیفا ام ليق ذاا فیفخ لجرنینأنا دعب کربخ : ماللسل هیاعینا لا
 هللالوسر قدص .هلدلو الو هل لهاالیذلا : هللالوسر لاقف هللالوسرابذ لا

 راقعاا ءاسنلاب نامزلارخاپ مکیاع : مالسلاهباع لاقو

 . رغد زامروغوط ین « رصد » هدر رو رفاع » حج راةع

 تا هتعطبوسد « ! داتشهنز هلو دالوا ه هدا و دابآ اق و هیدعا
 یک رات | هی مادخ ددع ىلا نوجا من وخ رپ لد غاد عفد و مدرمتکی رلوزرآ

 یمهنس ۱۰۷۳ ادخ تکح نکرد ماشا هار منع هنساح هاا بودبا هدامآ
 بودبا هجون هنسازغ هسع هادیلاع ناخ دم ناطلس هالاع هاشداپ هدننابعش

 هدلح ما (ینارس اشاپ دواد ) بوقیج ندلوینات-ا هلبا مظع یالا لم ابرد
 ماعنا لام بک تب هس رالوف عج هحل وا هدادرارف هدینامع علم رتح

 هنس هم هنردا هلا هارېش كردیا لحام یط و لزانم عطف . یدللاناسحا و

 . مدلوا ازغ هار ور ندلو یربغ ر ید ربقح وب « رابدلوا ناور
 . ج و ۰



 \ 4 اشاپدمح ا كلم ةس رغ تاريخ
TIE NIE NIE XES IKE DESE IIE XIE KIL XIE eI 9 DEI eI DEI DEK نوک نوک KI ETTI 

 .ید ررر دتیاقل زابنوشروقتیاغو ریرتسوکر اقلزادناناک و ربت « راقلزابریشمش
 یرکسع ندقلزاب هدبعمل یراشواج یالا ندالوا باتی یراتعرس ابص بسا
  ۳اعاد یرله رش رطاخ و یدو ریدنسا هش رالزم هرزوا سر و بودا عنم

 ؛یوالک- « قیرط « كنعم بولوا لابمهلبصا لسن و انسح یللثم داحلاتاقاص

 یرلنالبهک هڪ ندنسنجیارهم ۰ یرهم "هراوح .هحفاصم ؛یدومم « هشیک
 دنن یراتآ ردق اک ی نالوا یل ەر حش بسنلا مسح هلو .یدراو

 ظح هحرد كلو ص ندلاح و و ررړدښټتا نالوح و نارود هدنروضح هلا ل

  ۱هکی دراو یرلک ولع دع ددع زو ید لوا ندزلآ یناطاس اق . یدرلاآ

  ۳ 0ندنکیدلش زسافو یراسور . یدلبا دازآ و رحیسهلج ٢ لول ندران

  ۱هلی هسلک هتنادنه قیررط یسهلوک سور رب ضرفااب ؛یدزلآ مالغو
 هکیدبا لئام اکو دص ردقلوا ه یدرر وهنسررب كناوغاكرەدىا دازآ

 رق دارمریدتا رلاضف نزک ارگ لا یم زین نرو او وا الا
 ردا لذب ناسحا هارقف نالوا هدنراسب و نیم هحنلک بودک هراتفایض و

 ید بصنم بواملا ترشر هدنامز حج . یدردبا نوزفا نددحیراکش

 ارزو راسو هنو اه باکر هنس اما . یدرابا بصنم لوق لزع دننام و زاملا ۳
 راذکشب ضمب ندنناحودم كراد ییدلوا فرصت« هبدهلاقررط ىلع هالکو و 1

 بمان لدا طبر و طش هدینایم كلغ هززرا لع ظ یک ۱

 رادرسهلبا رکبراید تلابا هدنتل | دادغب هدنحنرات ۱۰6۸ لوا : یداقاربهیلاع 1
 هرکی یا « یتایا یزوا هرک ترد « یتلاا یلوطانا هرک ترد « یدلوا مظعم :

 بودک یماسم « ساویس مرکرب « ماش هرک ییا ؛ باح هرک یکیا ء مورضرا
 بوروس رکسع هنسهرر زج دب رک ءرک رب «یدلآ یراتلایا یدتبا طبض ۷
 ر . یدلوا قام هتنرادرمم یسانغ لدرا هدهرک رب یدراو هنسهعلق هشفتات ۱

 مظعا ردص هنس چ رب هداسهنس ۵۰ کر ءیدلوایسلاو دادغب ٠

 هدنرلترادص نامز كرهردنوک رلدادما هیاشاب ناسح لو یءددرک بولوا
 ندنرادصیمهنس۱۰۹۱ بولوا حتف عالف هزاب یدب راسو هنلس ومر هددمرک

 یاو تلاا یسهنس ۱۰۹۵ ۰ یدلوا ماقمع اق ه رمشلا ه و . یدلوا لوزعم
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 و و و و هج وج و جو چو موج: وج وجود و موم وجومبوموم موم و موم

 یارفطر هلیمیاعت كرانا بولوا نوذأم هکمکجارغ یارغط ندمبار ناخدار
 .ردزج اعهدکمکج ینملقیامو دازوم هکیدردبا رب رحشناشلا عیفر عیقوتو ار

 زعاتکلاسهر « كرم هداز اشاب حوصن . اشاب دخاتوکنع . یحناشن هجوق

 .یدرارافاب قرهلوا تربح نهدر تشکنا هلح کلم یارغط رایدنفا ینانغ

 یسهحگ نینئا یهو تموادم هیانسح ءاسا اتو كن هدنس هعموصرحسلا ىلع

 كيب ییا نوا هدهعح "هلیلره و هقرش تاولص كسب قرق هن رااغا جا هلمج

 كوجوک هلا هطوا ویو هدصاخ مرح الاح . یدروئوقوا فیرش صالخا
 قباسبواسا بودا فقو كرءهردنوک نوا كم یا نوا نددادغب هراهطوا

 فرش صالخا قرق هلا تاولص كم قرق هدنراهحک هعمح و نینئا هرزوا
 . ردمظع تاربخ ںی < ردهداملوا توالت

 ینسهنزخ هدنسهشناضمر هام هسه -. اشاب دج اكلم هسرغ تاربخ

 حالس تالا و لاقا و باوئا تمیقیذ ردقهن هدمناقیرط ىلع بوجآ
 شل قرف زو چ وا بور دغ هنادیم هلسسهطساو هصاخ ناماع هسراو

 ر, الثم : یدردا ارشو عس لردا دانم یاوا و هدنسارا یرلاغا جا

 محكي کروک رومس رب .هناولص كسب یللا یحیلق رب و هتاواص كيب یهرز
 یس-هف رش مخ ر ینفت كيو هناولصكبب کیا یجب دت ناجیم رب ۰ هفرش
 هنیزخ هلبرلدهعرد فی رش مج و تاولص ۰ یعاتم ینیدلآ كسکره بودا
 هعجو نیننا هسکه كردبا نیبعت لصح یراشواج ما و بودما ریرحت یشاب
 یلقدصف بولوا ردق راهجک لوا و یدا ریدربتکهنیرپ ییرادهع یرلهحیک

 هتسه و رولوا رلاتث و اعد بول وا لوانت راباشوخو رلاولح یلمولاب و
 هبهبنآ ةن یلامت هللاصاب بولاق هبح رب ندعات. و حالس و تالا هدهننزج
 یءدلو هدکدتسا هحوت هصنم هو یدرالوط هدایز اهد هیزخ هن هحیالک

 ةروس بودبا عج ینباوت هلیرلاغا ا هلبرکف نیسهمتِک هبابه مرمت هدرالزتم
 ندتارق و یدربدهلکیا یرل-عاط و غاط كرهریدا تارق نیتذوعم و حتف

 لیرلاغا جا هل نوجا قلرا رادربخ ندنرایکاب شاواصو كنج هرکوص

 بودانبواقارمو دیرج هرک رمشیللا « رقرق بودیالباقهنیربیرب یرادنول



 ir لاوحا نک تناشاپ دجا كلم

 )هک KDE KDE BIE SIE KSI BIE NSE NIE بک کوک ورک Ke رک یو یک )کوک نیوک )و نوک ورک هووص

 تیدأت دان هر زسانح هر ه نامز وا . یدا ناز را قمر طرق
 . یدردنا با وح هند «لوا صالخ ندندرد اسد بولوا یضار هب ىع رش

 تعط: یدرک هرخاف ةا ام اعرش و ف فا و اع

 هار باط دارم ناطاس رومشم یتح . یدنا رومشم ارزولانب یسهنسح

 هدناهج قد الاعت» یادخ كسمدآ و كا نس ! دجا و ا «تسودت

 وش بودا اعد ود « هدا رسم یراو تداعس اکس بودا قآ یبزو

 : یدتیا مرت یتا
 تنعل كيب هدنوک هک ابا یوص الصا مزوس قو هناماد كاپ
 فصا و راک مهر « رادسد < لماک « لضاف هدصوصخ سه اشابكام ین

 وهل هلا نایبص هلسب هدننوابص ماع . یدبا رایع بحاص "یژاع رب راوایخ رب

 ییا و تالا یک یاررم زر ناو اما و

 ناواپ هکد هدکلرک تیک بولوا تکی لرته نیا هاب باغ او
 هعنار داص ات ندنرصع دمحا ناطلس یلصاح . ردمامهرتک هر ینهقرا
 اما . ردلکد زعئاشن رطاخ یبدتسا تقس كربمض نشور ریزور هلبو ردق

 یخد اشا ناعنک هحوق اشاب یموم هحوق. ۰ یجناتسو هحوق هکاقح

 .نعجا ماع هلا هح ر .رلردندارزو یاشا شوا ش ا هلا قلم وصعم

 «قارشا دحج ۰ یدزاصا مدو ر اا هدامز و n اشاب تام ۰

 سیلج . یدیا رک هليا دواد موص یر و الق ی راز من نیباوا
 هلا یدنفا یلو ندرل ګانو ظعاو بولوا ارقف و الص واملع یسا و

 بولوا یابز درو راطع هجاوخ هما دنب . یدروس كب یهداز یییدرا

 بوروک راهخسا قوسجرب ندوحنو فرص لع « یدیا هدنرزا ینایبا هلج
 هعرش لئاسم زواحتم یزو رگ . یدىا رظن ال هدضتارف و هقف مع

 دارا هگدتبا باسحا بودیا طبض ندرزا یهو ثیاحا هدایز ندکب و
 ؛یوئنهدانالوم مالک و هدرعش ۴ ندنعدلوا لاسهاشبورد قیرط . یدرلبا

 ددرت الب هدنرللحم یتا كيب هچن ندیونعم "ینشلک مهاربا لق و ندف رش
 هکر دف وش .یدشم هل ا تعانق هلبا (ارشام طحارخ) هدنباتک عاما . یدروفوا



 یسهمانتحایس یلحالوا ۱1

 هفوصایاهدردق هلل ریقح .یدنلوب هدنررفس هسورب و هنردا هلبا ناخ داره
 هفارعا ةروس نکردبا توالت فیرش متخ ًاظفح هدنلفح نانذوم لریک
 بوردنسازدلفحم ی اغا دما ثالم رادیاکر و یاب یجاشن هح و کک

 .یشاب یرالک بولا هصاخ رالک . رابدروتک هبیما هناخ دام روضح

 بواک ورا هن یدتفا ایلوا . رلیدتنا نیبعآ الال هربقح ییاغا رفنضغ مداخ

 .یدارادهفوح اغا دحا كلم نکردکهنرفسناور راکت .یدرر و سرد

 هلا یراب رش بضغ ینا هجوق هدکدلک هرزوا یسهعاق ناو حتفلادعب
 چ وا ءرکوص ندنحتف دادغب . یدلوا رادحلس كلم بوقیج ندقل رادحلس

 نزو کمک دودنح هتل ابا رکپ رابد بوقبح ندقلرادحاس هلترازو یلغوط

 .یدلکهرکب رابدهلراهمان دودح هدعب بولوا رومأم هلبا اشابینطصم هرق ماعا
 :هدننلاندرامو رکب راد اما . یدیا هدرکبرابد اشاب كلم هدناخ ميهاراسولج

 داده اشاب كلم و بوروط هداما نوجا یسهظفاحم دادغب یرکسع كم زوی

 تلابابولوا حالس رپ هلیالاثم ارد رکاسع زورو بش بولوا هدنارکن هفرط

 لتق ًاعرش یرایغاب و یعاط بودبا راکش و دص و راذکو تشک یرکب راد

 كەس انا دارفالالع ینسیه .ردقوحتباورو هباکح هدرلهطقن و .یدردنا
 كنغاط راح كلر هدا مج رکسع كبناسکس ند رکبراید هن .رولواهمانبقانمرب
 .یدردنوک هاوبلاراد ینکس چ وانوا هکیدروا روطاسرپ هلب وا هن رلود زب یصاع

 بولوا لاح هدوسا نامزهع و یدلک تمالسهرکب راد بولا بسا ردقكسنوا

 ندیشقن ناکجاوخ . یدردیا ریک ذل و دیحوت هلراهداز زبزع یخی هیمور
 دیقمهلیا نیملسم لاصم بودبا توالت راک ذا و داروا اعاد , یدشلاتزاحا

 كتعب رشباتک نفلاخبولوا رفظمو روصنمهشاهجوت هبناح هنیه .یدرولوا

 .بذک نامز ر چیه ندنرایدنک ۰ یدردبا كح ندراکزور هف و یدوحو

 هنان ورببهدرب هدنراسلحم . یدرالغا قوج بویلیوس زا . یدشمالوا رداص

 ظح ندراقاش زما هفطل نادا هدنروضح هلا لاح و . یدزاذوا رکتفک
 .ظافلا ندن رلن اسا کت 1 یدردیا مست هدهجردكجهنوروک یراشبدبودیا

 .كمدآ رب نامز یراقدلوا بولآ بضغ .ردشمالوا رداص شحاف ماکو هحبق



 ۱:۱ لاوحانک تناشاپ دجا كلم
 )و9 9۵ )یک )یک 9 RIE )یک )کوک NIE یو :KDE Ne KEDERE NIE NDE DENI RIE RIED نیو نو

 یناتسغاد هدنرود ثلاث دام ناطلس و هد ٩۸۰ بودیک هنیرفس مج هلبا اشاپ

 ربمد زوا .رایدتسا نات دودح كردیا حلصهابا لاخمش یک اح لرد طبض
 هدهردب هجوق هدانا وا زهرو بجاوم نوک یه هرکسعهلکلنکز ییغوا

 هرهدک نداروا هتشيا و شمر و تصخر هکمتیک هنس راید هزابآ نالوا یکم

 كلم كردما ج وزت بولآ هدیتسهدلاو كناشاپ كلم ربارب هلراهراح ایراد ها
 هلوبناتساندنرزوا معرق كناشاپ نانع هرکوص . ردشمشود هردام مر هداروا

 كلم هتسوا و ربلک هوا یهدهناخ وط كره ی نم رب هدوا بو وط یکجا

 هسرت ربارب هلیراموصعم هزابآ قوحرب هرزوا یتداع كرلهزابآ زاک راک هیایند
 هجوقندلوبناتسا وب هرکوص . یدلردنوک هلبایک هنیرادد هزابآ نوا كلدا

 انسح هڪو یهدلاو مزب هدمه ۰ ریل | ینلغوا مه بودیک هنیراید ازایآ رد
 كلم هداشا وا . رابا دق هناخ دما ناطاس قرهلوا هده یرلزق

 اتقاخ دل و یسدنک ناخ:دها ناطلس نروک یلاح هل عوا دارن شوو

 حدم و فصو هید « ردشمشود قدصام ها ( وت نسحا ق ناسنال)

 هدر رخا یعوصعم و » ناخ دما . ردشموق ( كلم) هدیمسا . ردشعا

 دیب ادب هیاغا ینطصم یلو یساغا الال کلم هیید « ردلکد لوقعم كم هیبرت
 . ربدزاب توقوا « مدری و یتاما هللا اکس ینوب « غجالال مناج » بودیا ماست

 یبحاص لاح حالص افا نطصم روکذم .رید « كسههاسب بودبا هییرتهلزوک
 . یدبا بک ر هدنسهحرد هنظم و

 هدافطصمناطاس رود هرکوص ندناغ دما ناطلساشاب دما كم موح

 ناهتعناطلس . ردشموب هدمدخ هدراضاخ زالک هرک ینا بولوا تکس اوت

 رایج و كناشاب شاقهرف یریزونیدو یراردب .یدنا هلس هدنرفس نت وخ هلبا

 روماط کهدنتلا نتوخ اشاب ساق هراق بولوا هلس هدنرفسنیتوخ هلغلادختک

 كرت ید ردپ هجوق هحللوا دیش بولوروا هنوشروق ندنل | هدنکنج
 هدعب . یدلوا یوزنم هدنسهصق یقدنف كلوبناتسا كريد تلود تمدخ

 اغا دا قلم دنا دام ون تی ون هلا ناخ نامع اشا كلم

 .یدیا ترکیب اباب رب تسد رز ناولهپ وربا راج . یدریک هبهطوا صاخ هلیمان



N6یسهمانتحایس یلجابلوا ٠ 

۱۵ NIE NIIENSIE NIE NEDEN SIE NIE NIE NIE IE NIE NSDENSIE NSIEN IENE NIE NIE NSIENSIENSIENIEE 

 ناطلس اق هدنراوج یراصنا بوبا اا بوک ندنوک وا یسلاب ناطاس همطاف

 كدلبا نفد تمالع الب هنیاکاخ یدقا دم یک یراداتسا هدنبرق یسلا .

 ج 2 هلا بقف ردیزوبجوا بشو زور بوروورارداح هسرزوا مقح

 توله اذ سف لک ۽ ناف !ملع نم لک ۽ لدلا توالت ترش ۰

 باب

 یدو ییطصم دج یدو اش اک یکا
 یدو ناهنک فسو یدرع یدو اه شّنص کا

  یلاوحا نک ردق هننافو ندنعولط یادتبا كناشاپ دمحا تلم
 رم عاف یرابلاع رد : مرو زاب نوجا هاف باج و یرلبلاع ةرطاخ

 حف هلبتم دخ ینارادهتنزخ كناشاب یر هرو یمظعا رزو كلوا ماس ناطلس

 هزابا و سکرج هدزربلا هوک نمادیراسأر طقسم كرد .ردشملو هدرصم
 یرد یرزوس وب نکا سغع مالغ ر . ردیوف هشدص ٩ ی یعوف

 رش رلد رب دلرر رد وا : زرمدا لش لدتا ندنناسلا یدنک كموحم

 لقدسق هدنبرق هنا وط هیید « مرولوا موحم نيرا نوکو » هکیدیا
 هدکنکوب یهدنتسوا یاب هرجا یمهطوا هنس ید هدنسلا یهدنسهصق

 زوا + یسهدازهلاخ كنیروغ ناطاس . یدرالقاع یوا ندنسهتحش یورس

 بولوایمادخینک رایجوبق هدرصم هکب ریمد زوا هلذلوا ا کت رسد

 دنه هلبا یک را یللا زون ندرمعم اشا ناماس.یشاوط یر رو نا ناملس
 هدشنود بودک ریارب هدریمد زوا نکردکهعدراب هنملعرابللاقتروب و هنهاشداپ
 .بولوایاو مد زوا هشحتالوالوا هلغماواطبض یی-اوس ناتسشحنوم

 .هجوق .رارلاق هدرصم رارب هیفلادتک رابجوقهدیردب ثناشابادجا كلم
 «مداک هلاسو نسو .مدانا 2 مهرد ید و هدرمعع وا : کرد رد

 ,ناغعهداز ربمد زوا ردنامز دعب « ! مملیب یش رب ندنامرحم و تافیکم زونه

 روح



TOTS o E TEون و  E TORE ENE 

 ۱۳۹ اشاپكلم تیلفو هسرغ ةعقو

 KDE NIE RIE NIE NEDE DDE REDE IE XIE NEDE SIE )یک یک ورک XIE REDE ورک )ایرک DIE DEDE یک NIE نوک ناو

 كسنوا همیهاربا لغوا .كکید یراشاط یفوک هع راجوا قاا و شاب هرزوا

 هسد « مدالراصبا یرلنا بورو نوتلا كس نوا ههمطاف مهعرک و نول

 ردا توالت فی رش نس هدنجوا یشاب یرلاغا جا هل .یدلبا تیصو
 هحاصهدهعح "هلبل . یدرلردا تالص یادا هلتعاح نامزیه ەدى را دنک و

 (ةدحاو ةحص الا ادهنا ) نکردا توالت سا هدنو هدمزید یاب برق

 بونود هي هلق بناج هلیلوه ناج بولبرضوط هرکرب هدمکیدلک هنسهعرک تیا
 سودرف ینماقم هللا . یدالراصیا ههللا ینحوتف رپ حور قرءهروا هحیص رب
 ۱ نما نوسلبا اعم

 ینشیه هحنجومیصو كأشاب هنرلاغاو یداک هدازیلیروک مافعاردص

 ناه .كدتا رلاعد ولریخ كرهشود هنغایا مادخ هلم هحیاقح یراشطیدر و.

 اب مت وب . مدمالغا ردقوب یداوا اتاپ دج مرد » قرالغا روو جنکوا ۰
 هیلوح یعاشا ینشعا ٠ مدلق سرع هتشيا زونه یدبا مس هو ردم

 لردبا ةولص طاقسا و نیفکت و یه لا ما . « كدا لسغ بوریدنا

 یییریوک ۰ یدلریو رلالص و یدنوفهوات قرهالامراص بوراص لسغل ادمب و,
 كناشاب ربقح و یدقا دم زغاما هدکدید « لهدا نفد هتناب كمالب» هداز.

 رلمدا هر » راددید مدیا نفد هنناب یدنفا دم یداتسا كرهدیالقن ینتاصو.

 نانس نم حاف اب و اشاپ یناصم ہرق ینوب . یدیا ناشبلاع یزو رب وب زالوا
 هلا لوف ناصو م اطلس لا فعل - زن . یدید « فدا نفد هنسهبرت اشا

 عج خشم ء املع ارزو عیه . یدد « نوسلوا هلوا یدعا یا» . دید

 لوا . رلیدبا لقن هنسالصم باب كربک فوصانا یناشاپ تلم هزانج قرهلوا

 بولک هزب لوا نوک شب اشاب كلم وب » یدنفا هداز یعنص مالسالاخیش نآ
 ضر ود كیولبا دان هلا رخ ەدقدلىق نت یزو كي هم ون وا نداعد یز.

 .یدلواسان یادتقم مالسالاخ مش ره هنروضح كکلم شعل هد « یدلبا

 نوسابا تمر هللا زرولم مدا ونا یر زو و رو کو ندناولص یادا:

 هد هن هلا تمر هللا مدآ كس یللا قرف هحشد «نوسهلا تمر قح هراسد,

 عج یرانذوم و ارقف ردق شّعلا یللا هجنکوا كتوبات ریقح . رایدتبا دایرف
 هداسو اق بونا هلماق هراب كس هکلب قره و هغیاق یوا ه دنس هلک سا هاب بودن



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۱۳۸
 )درک بوک )یک ۱ یصک TDI NIENIEDEK RIED BIE DIE )رک کوک DEDEDE نوک NIE BIK BIE KDE نیو

 مءدیک هناوید هنعباوت اتاپ . یدقجهقبج هفولع هسک كيب شب هرالوق عیج

 هدسان هاوفا مایلوا » اک درک هنا یرجا ریقح ناه . یدتا رخ هد

 هسقیح بجاوم هلوق بولوا ناوید یلاعنوکو - ربقح .یدید « قوب هل راوهن
 اار ا بالوا قل نت وضوا ر هدمرآ هد رنادخو ك
 ل رق هلکی رحت كنآ شمراو یربخ ندنو كناشاب دما كلم یاه »هسرلنمرب دلاق

 یدومهاهر هک و یداب و ثعاب هب وکتفک نوک نوک هد « شمامر دلاق هسک

 یناوید لره هووک ههللا بوریتک هبوزاب یتوق راو ناه كسلکد ترکي .رولوا
 تا رادروخرب ینالوا یهلا» شیدا تقاغ اشاب هدمکیدد « روب فیرشت
 ها هسرزوا كن و .یدد « كروت وک هناوید رەر دنس ی و هروتک تآ رب

 ۱3 د. را دخل وش لاح ین هلا مظعا ریزو بوراو هنتلا هبق كرنب

 ناور هن رافاحوا یش هرکوص ندان و اعد بوة هفولع هلوق هرزوا
 ندمظعا ردص اشاب كلم هدانئا یحهرک هضرع ههاشداب كنارزو . یداوا

 ولتدامس یتا كناشاب كلم نکیا عونمع كلك ناویح هنتلا هق ات قرملا نذا
 هنبارس .رلیدریدنب هلا جوک یتسیدنک بوریدشانا هنشاط كنب كهاشداپ
 یلاص . یدالشاب هغمصوق راناق هرق نوکوا . یدراو هتحار باوخ بولک
 . هقمراشح یرلهراب رکج هرق و راناق هرف هدنرانوک هش و هنشراهچ و
 9 .یدروقهرقح یوناز هاک و هشاان نللاب هک كردا دای یهللا مسا هنب .یدالشاب

 یراحالس و تا هلح بودا دارا ندنلام ینهالغع ددع شب زو نا لوا

 : نوتلا كس شب هنتاوغا . یدسا ناسحا هدنوتلا رزو هرکوص ندکدربو
 .مهارا كچ وا ههطوا كوحوکو لوس ۰ كيب چ وا هنیرلهطوا ی ارس هطاغ
 هننبفکتو زه بودا ناسحا ندنرالام یدنک نوتلا كس ج وا هنیارس اشای
 نوسلوا یتاما ههللا » هکرلیدد بودا تبصو هدنروضح ناملغ هل ید
 مخ هدهطوا یه هجکمه نوجا هللا یرانوتلا مکیدتبا یلوتم یزس وب

 نوحرحور هانلاسر یسهجیک هم یهو هیده هجوریاو بویوقوا راقب رش

 بوبا بوبا وق هبهبرت یلهیق رب مدوجو من * هنلوا توالت تاولص كيب ترد
 مع طتدامسیاب كنم رات رضح ییدنفا دج یک مداتسا ملا ی و.دنراوج یراصنا
 قلوا تراز باد قحا . كب هعا ات رابا و هف هعرزوا . دنا نفد هداج



 ۱۳۷ اشاب كلم تافو هس رغ هعقو

 KDE SIE NIE )رک IE RIE )کوک وکیوم وکیوم یوم و 26۲ ) یوم یوم یوم هوم و ممه وم یو وج

 یرغوطنمدفا اشاب .قدلوا لحاد هلوساتساهلبا الاو یالارب ینوک یستریا
 یاشاپ مزب مظعاردص هدنراقدل وایقالم بوراو هاشایدحا لضافهداز یر وک

 .هلداکشوخ مالال كلم - هاشداب ولتداع- .رر دش ولو تورو وک ههاشداب ولتداعس

 هد « نوسلوا لالح اکس کا لوا رادروخر . هلوا كرام كازع لدرا

 بودا ناسحا شوغ هسک نواو كر وک رب هاا هرکوص ندرااعد ڪ

 هدکدید « هلا روس ج رخ یرل هسکو ب بودیا نوکود همهلاخهمطاف راو »

 بوشوروک بوشولوب هلرابحاصم هج . یدقیچ هرشط بوریو مالس اشاپ
 رلنابرق . یدنکهننارس قرهشالعادو هدعب بوشساب هلا لا هلیرلهح بوشو وا
 یوک یعوا كناضمر هزکوصندنوک وا . یداریو فاش .رلافا ا نواسک

 كناطلسهمطاف یلاشاب دما هل هدفافز “هلل .یدلوا فافز روس هرزوا تنس

 . كدتنا یرلتبح ناج كد هحاص ات هدننارس یهدنسوبق یراصنا بوبا
 مصوم هوم

 ۱ اشاب تالم و تافو دس سع همق و

 ندسو تسد بوراو هیدنفا هداز یعنص مالسالاخمش نوکر, اشابكلم

 «رشح نکرد ۱۰۶ اطمزارب .ررب و بوراقج یاتک هب دم ته رطندننوقهرکوص

 العان هللا كرا» یدنفاهداز یینص هع ولوا تّارق یرلذحم تابحو تومءرشت

 هنت وق هس ییاتک اشاب كلم هدنراقدروس « كیوقوایاتک وب رابه هکاقح باتک

 ۹ کر لاشیرمعک فح ر و ربع هماش ر همالسالا حبش بو وق

 یزلکوک نوزح و داب هلا رخ یز هدقدلق زام و هعونوا نداعد ربح یزب

 بوسشالعادو هلی رلربرب هرکوص ندزوس وب « لک هزب هجیهاک و هلبا داش
 ندنسهنزخ كرەلك هسارسهساشاب .یدنا راکح همر وک یر رب اوک .رایدشالغا

 ه شاشدایناو د هن حاصلا ىلع .یدتاناسحا ایشاتمیفیدهجرازو هنسرلاغا

 . یدتک

 شوت 4 رشا نوک نوک دراو تون قرح اط هدیاود ابا ر
 هضارس ندناوید هلینذا مظعا ردص بولوا رطاخ هتسکش لپس هلکمتا

 بولواناود یلاع هيا یلاص . یدنا ینوک رازاب . یدشود لا۶ یب و باتى



 ی همانتحاس یلجاباوا ۱۳۹
 RIE EIEN هجوم وج هجوم یوم اوج هجوم هجوم هو هم وج هج روم هو وجوه وه
 ینانسح و تاریخ هله هدنلصا . شعا ریلد ریزو رب ریسلاعیرس همتم و

 هنسهصق (سوناغ) هدتعاس ۱۰ هرکوص ندنآ . هیلع هللاةمحر ۰ ردکناشابساا
 بوک یرلکتفج و یرلارقنادابآ هدنعاس ۱۳ هقرش بناح ندارو . كدلک
 . داك هنس هصق ( یهقلح)

 هحوق هدرادلوصحم یاح و هدننامز ناخ ناماس س. یمهدصق یلهقلح

 اع نا نا راسم ج رق نیا راس تاج ناباس ابا دج
 اشنا مظع یارس رب ررتسوک هوم ندناوضر هضور رر و ناشن ندمرا غاب

 یهتسواهحهقشاب یسهگاب راکنخ الاح .ردرصاقناسل هدنفهو هکر دشمریدتا

 تب اغا لوتاتما مرام . ردراو یراضاتو لاک ددع نشا و
 .بوقلاق هرشط یماجح و ناخ ینا. یماح رب .راو یرایارس فلکم ید

 ,یازوو دنلعن  یعز .یجکعا ,لاه ددعنوا .یدلوا نوجا ماع و صاخ

 ندننامز راهور بیس هنس هج د راکس ىل هقاح هد وهع«یاحو هرددوحوم یرلناکد

 ریمد رز هدنسهق كنهمزانآ وا ءراردا تراب ز الاح < راوهمزانا رب هدارو یر

 هدا بلص ینسیدنک ندنرهقبوالغاب بیا ههقلح مدآ رب . شمراو هقاح
 ناه .ربلاق هدنجما نوتلآ و رولک ود هنشاب رانوتلآ كفرح بوبوق هقاح
 .یلاموا هللا » ید لداع رادرهش وا ردبا ربخ هناخ ناملس قراقبج هربشط

 تسدب كرهسد « رب و هنیملسم لالاتس یتسناطلس رمشع نس « شمری و اکس

 .ضف نوجا لالاس یعرش رشع هسک ( ۱۰۰ ) یلج ردنکسا رادرتفد

 هلع ون نوحک آ . ریلی لقع ییاسح كلام نشود هفرح یربغ « رووا
 مردم ید یهقنم و ۰ ردرپ فیطل یباوهو بآ . رلرید راکیب یلەقلح

 یدلل وا تآ ۹ ررحت هرزوا يلق كنآ هلغلوا شمروک یلظ دمت شیورد
 . مالسلاو

 هدینسهردیجارخ ی رسجیغابهطوا زوک چ وا نکردکهقرشهنب نداروب
 ناف

 ره وب ۹ ندارو ۰ ردبسانب نان رامعم هح وق .كداک هم وک یئانس
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 ۱۳ ید هعلق راصح راکو

 جلو SE EE رک YEE NESE و NEDE رک دوو و NEDE NSE RENEE NIE یک 3E وجود موج

 . ردقو انب رثا ر ېه ندترامع یلنوشروق راس «راو یرلقجاکد هدرخ

 ناور روقج نداق مظع ناع امت ربع رب هدنشابیشراح هدنطسو اب كن هصق و

 قاصبآ ر رولب فاص .راقرو نوت ورم ندنشبالعاح نانا .رولوا

 .ردوصمظعرب ردوروب نمرکدنوا .دولوا یسهحرایزو ابوک هدزوم ءام کرد

 هن قرهلق تراز یرلغاب و ناتسوب یتاشا ندرهش بوشاط ندربک ضوح

 هلب رل رم م ادراو هب همش وط رهن لرهک ندنسورپوکهنکرابولوا رب هل رج

 راکوب وب . ریراو هدیفس رحم هدد یسهءلق زنا هدنلحاس زکد ېا بوشلرب

 (نتکوح) نود ادق تمس هدتعاس ۸ كردا اشاع و ربس هدیراصح

 (راحوزوا) هدتعاس ۽ ندارو . ردسوک هرفک و ناملسم . كدلك هنسهرق

 هتسهصق (یارس) هدتعاس ه ندارو . ردسوک ناملسم . داك هتسه رق

 ( یارس نازف) ک ردراو هدسرق ناحولاب هدنراد وقصم هدیارس رب .كدلک

 هرزوا قلوا مارآ یا ه و او ندنحتف هنردا راکدنوادخ یزاغ یو .رارد

 یحاداو وو بولوا یصاخ كنکی مزو هدنکاخ یغاحنس مزیو . ردشمربدیاب

 یسح < : یرادرسیرجکی * ؛ یر ادختک . رداضق قله | ىللا زو رکا

 كشم ودق زو زکس گذحهصق و . ردقوب ق زا اه نوا

 : هرزوا یوق كنعماح یهدنئاب وشراح ۰ ردراو یرلهناخ ییناتسوب

 ٩۷۷ هنس (نیمآ مالسب اهاولخداو) . : هخشرات ان املا : رات

 : راو یناخ ددع چ وا . ردرومشم یتکم اشاپ سابا : ردراو یتکم شپ

 شوخ وا نرش زدق لوا ۰ راو ئاج لوچ و رب .ردفلکم یناخ اشاب سابآ

 تاکر هدنقاخ هدهساقوح هدیراغاب .ردراو یراناکد ددع زو . ردلکد اوه

 هحکرب یزمدنفا اشاب دمحا كلمیتح . ردقوح یبارقف ندتهج وا « ردقو

 رومعم تا هدنرصع ناخ ناماس اما . رایدم#لآ رفاسم هلیرکسع كم یتا

 راکدنوادخ یزاغ اشاب سابا ندنسارزو ناخ ناماس یتح . شعا رهش رب

 ندلوبناتسا رەس ناخ ل
 هلاو دهب نوک یستریا هعمج و ردنا افصو E یلوک هنشراهچ

 یشردیک هتلود رد نوک وا هني بولک هدنوک رب هر ک هک ۰ شمریشبتب



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۳۶:
 0 3:2۲ وج یج NIE YEIENEIEDEIE KESE NESE ویو DEEDES DEINE KEEBLE HIE DESE )یوم ی مو یورو

 هدارو . ردرومشم یسهصارب ندناحود# . ردرادلوصحم و ننم بولوا

 . راو هاکترابز هدر هلیمات ( یدنفا رفاضغ خشلا)ب

 . كداک هتسهبصق ( راصح هس) هدتعاس ٩ كردیک ههلق باح ندارو

 ر الا ا ا ته ور تب ياف را هم

 ییراناتسوب و غاب كنهطبر وب قرهبانیاق وص لث« تابح با نابق رب هریحم هصق
 لشهيد « ریلک ندهنوط رېن لالز نبع وب » رارایتخا و نیخروم . ردبا یر
 ء«شعایلاع روس رب هشوک راج ءان كنس هرزوا هتب ییاع رب یسهعلق . رردا

 كب لاخیم یزاغ هدنحشرات ۷۹۵ و هدحتف نح ارز . ردیاس و بارخ الاح

 هردشعا بارخ احاح ینهعلو حتفل ادعي نوجا یبدکح ترس نکردا حنف

 زد رک یلهحاب و لعاب ددع (۱۱۰۰۱) ۰ ردرومعم تاغ یشوراو اما:

 هاا دما كالم هدارو ۰ ردراو یمامج كوجوک رب یناخ یا . ردرهناخ

 بودیک هبهلبق بناج نداروب . مدریو ی رابوتکم كنساشاپ هزیو كرهشبتب
 . لدلک هنسهعاق ( راصح راکوب ) هدتعاس ه٠

 ۷۹۵ ۰ ردیساس كنیروفکت لوداتسا هدوب -. یسهعلق راص> راکوب

 حتفل ادهآ هردشمر دنا طض لاخسیزاف تسد راکدنوادخ یزاغ هدسهنس

 هتسشل رب یلاع یمهعلق ردقوب ترامع هدنجما . ردشدا مده احشاح یسهعلق

 ندزوک هلغلوا لبا جا نکل . ردهعلق رب یدادش و مظع شادبا انب هرزوا

 یهدعاشا اما ۰ رونالشق راک و نوبوق هداتش تدش هدنجما « ردشمشود

 . ردبصاخ کب قاحنس ید وب ٠ ردرومعم ندذنشوراو راصح هن یثوراو

 هج هقابهدواک ردراو هدیصاخ مظعا ریزوهدلح وب . رداضق كه | یللا زوب
 زو ترد هله . ردراو یرادرس یرحکب « یرب ادختک ءایس دوام و

 :ردراو یعماحییا .ردرلوا ییهشدح لاثم نانج غاب یلوتروا تیمهرک ددع

 هلوچوک ردع چوا . ردقوچ یتعاج هدهسیا كچوک یعماج یهدنجا وشراج
 ۱ یعاج هحیفشک هلوحوک 2 ریل[ طاق یللا زو رو قا . راو فخ

 ۴ .ردراو یراماج وا تیک نه ارز . ردلکد جاتح هماح ییلخ طقف . ردراوب

 ددع .ES نهلشیا ردق وا یعامح ندنغیدلوا قوح تباغ یرلناسرخ



 ۱ دل ۵ یس هبصق هزل و

 : جو اوک و بوک وب IE NIE بو و و وجوه و و جو موم و موم هوم و ی یوجج یو

 رومثم هدفرطه ندرلغاب یهدنفارطا تولوا قوح یرامور اما . ردقو

 .ء اسلک قرف یارس ی .رولوا لزوک تاغ یرازمف . رارراقح بارش

 بودا لهأت و جوز هلا یرازبف نابت سرخ قهدارو اکا تلخ هزیو

 ءرق اا بوشآ راعاط لالز نبع نديا ناب رج هرجا هطبر وب . راردیا قوذ
 .هنکرا ءمشیراق ءزکد هداروا و ردک ردق هنراغاط هحنارطعاهدنلحاس زکد

 اعا دمحا كلم هرکوص . رشیراق هزکد قآ هدنرق یمهلق زنا ید یرهب

 رومعم هفرش بناح هل نعرامادخ بوردنوک یربق> وب هنکب هزب و دنا

 . كلدلک هنسهعلق (هزبو) دابآ هنهک هدتعاس ۽ هرحما رابوک

 .یروبس شلوا بارخ احشاح هلبا ماا رو یبهعلق -. یسهبصف هزیو

 |لتمهرک ددع زوج وا هدنجا هملق . ردهلدا اس هدنسخ کک اف
 .نوشروف یاق «راو ییماح ناخد تفل ا وا بلقنمند اسلک و راوانعرتوس

 .كنکب . ردیتحت یی قاحنس هجهقشاب هدنتنابا یزوا الاح . ردروتسم هلبا

 .ناکورو هدفاحیس و . ردراو یصاخ ها (۲۲۵۷۵) ندرابرهش فرط

 ۳ تماعز .ردهخآ )۱۷۸( ىا .ردق ا اقشا هدوا . ردراو یب

 یراجت بارا هدرفس نیح « راو یسکب یالآ « یسئاب یرچ . رد ۷۹ رایت
 . رولوا زوش كس هله هیرکسع زویبشب كنکب و هل رلولهبج هرزرا نواق

 :هلتسارق هراب یللا زون « هلیسهاب هم | یللا زوب . رارددک هرغ- ینیدلوا ووا

 شوغ كس قجنآ هنکب اما .ودقاجاس رومعم تاف ارز. . رداضف فیرش
 رب بوک ین راح یماناعر هسلآ هدایز ندنوناق هبح رب بودا ٍمظ . رولوا

 یرحکب « یرب درک و . ردا تباکش كرهلک هتاود رد اک

 رش « یساذاووو رهش « یس ۰ یارفن ددع یالا « یرادزدهعلق  یرادرس

 هی راناملسم تورو یداطر اف یا رادار زا ال
 . ردرامور و راغلب ها

 الب هدزوا یرب یرب یلتیمهریک نوک لما اپارس . یاب یلغاب یراوا
 .قرهارغوا هوا ندوا بوقبحلالز نوءعتابح با ندرلاق احشاح . رد رلهباخ

 .هرزوا ترفو یرلهاب و غاب ۰ ردراویسهلح ۱۲ هلج . ردنا یتسینادناخ یه



 یمهمانتحایس یلچ ایلوا ۱۳۳
 [ سن یا بن ی 3 NIE NDE ار هر اه ار ار کر اه که و ی و ید و 3و ری

 لس ها ها یللا زو . ردقلاداوب وو بولوا یصاخ كنکب اسیلک قرق

 زوخوا هله . و رو هراب ش شک ید یسحاون . ردقا ضاق

 ات رغ ر رار یراهناع شفا مصتفو دم لوتروا تسوارک ددع
 بولوایراناکد هدرخ ددع یعرکب و یناخ رب ۰ یمامحرب « یمماج رودمیسهق

 ص ص ضاس هشوکراح هرزوا یسوف كنعماح . ردنناکد زازغ یا

 یینطصم هبحاص » هلبطخ یرات ضح خيش یداتسا یو د ز اب ناطلس هرزوا

 هدهطبر و . ردشعلوا ریرحت هسد ۰۸۸۸ هنس مرح ربش یف دمت جالا نب

 هحنوط رېن . ردقوج یراناتسو و غاب اما . ردقوب ترامع هقشاب ندنو
 مهارا عنصم سج ول ۰ ردیک ههنردا لو سال تن تشخ یهدنرز وا

 هتسهبرف (دنبرد) هفرش بناح بوقلاق نداروب . ردیففو كانیرللغوا ناخ
 .ردیفقوناخ ناماس بولوا ینوکراغاب یلهناخ زویجوا هدنید غط رب . هلدلک

 . كدلک هنترابز ( اب سیدم) بودیک ردق تعاسرب ۱ هلام بناج ندیوک وب
 هدتعاس م نداروب .راناب هدنګا یس رونم هب ر هدرب هاکجرفت رب .ردندرابشاتکب

 یسا بولوا ینقو ناخ دم ناطلس حتفلا وبا . كدلک هنسهبرق (یردب)
 .كداک هس رش اسلکقرق هدتعاس ۳ ندارو .ردسرق تعاس ۱ هنسهعلق زولوب

 هنسهبصق (بوکسا وجوک ) قرهشا راریاب بودک تعاس ۳ هقرش ندارو
 ۰ هدلک

 ها یللا زوب هدنغاجنس اسیلک قرق =. یسبصق بوکما كوچ وک
 كشدحاراد هنردا بولوا مدقلا ع وطقم و لا زورفم . رداضق اندا ليسا

 یرامورو راغلب بولوایسهصقناماسم .ردک احیماداوب وو هجهقشاب . ردیفق و.
 هلح .ردرفاو تباغ یراح اقنع , ردقو یدو و ینمرا كنرف ؛ ردقوج

 یلتیمهریک ینمرق كيب چوا هلم ردق هیهبت رب ندهبن رب بولوا هلحم یتا
 یدازابو یثراح ۰ راو رلهعاق از و رابار س شقنم ۰ نی نم یاقوف و یناتحم

 یلکش؛ناکد ررب هدننللآ یرهناخ هشوک هشوک سکیه اشک ۱ ۰ رداکد نیز
 ا زدفدق راک راو یال و هدیرا وج نالے رد راتو ار
 Ty ندترامع رابا اش .دوحوم یا لوح وکر اخ ترد , یدحسم



 یس هبصق ناپرج ۱۳۱

  IERIEمجموع  NIEوج 9 KESE NEDE KEE XES NESE NES NESE NEIENEIE NESE NIE NEDE NEم ی :

 دم ناطلس یلچ هجنلوا موحیم بولوا ندمارک یاما هدنرصع یلچ
 رارکت ندارو . ردشما فقو یراع و عماح و قرءهریدباب هک رب هسرزوا

 رومعملاثم مرا شلوا مقاو هدنسارح هبلف نداروا بولک هنسبرق یلسوک

 . كلدلک هنسهبصق (نایرج ) هرکوص تعاس ۽ كردلا اا و ریس یارق
 زوبجوا هلبسهاب ها یللا زو هدنتلابا یلیا مور =: یسهبصق نایرج

 .یدحیسم هل یدرد .ردارح ىلا هلمح بولوا تماعز . رداضف یهرف يا

 ماح رب ۰ رارید ( عماج کسا) هنیرکید ( عماج یب) هنیرب . ردعماج یدکیا
 یلج یسوم هدنسهلداح كناروعت . ردیسانب كنیاج یوم « راو ینثک

 .عفتم هطبر وب . ردشمتا حتف یرلارو كرهروپس مکح هدنلیا مور هنس چاقرب

 . راو یرلوا یلوتوا تیمهرک ددع زو قا. ردشلوا عقاو هدرب رب یلابق

 .نیشنهاشرظاب هنسارح هبلف ( ینارمم یدنفا دمحم یضاق ) لمکمو فلكم هلجزا

 .نامهم هدعدق نادناخو نکرک بولک ارزو هلح . ردهتسارا هلا رانزور و

 هلج .راو یسهکت ددع چوا ؛ یتکم ددعچ وا ۰ یاخ ددع زویکیا .رارواوا

 -هصق .ردلکد یوم ردق وا یسناطلس قوس نکل « راو یناکد ددع زوکیا

 هنسه رق ( رادووانرآ ) هدتعاس ییا ندنآ . ردقوج رلهحفب و غاب هرجا

 . ردسوک رافلب یهشدح لا و راغ هدنک اخ یماضق هرغز ینا . كدلک

 هنسهرق ( لیرفخ ) نداروا . لدلک هنیرهش( هرغز یکسا) هدتعاس ۳ ندنآ
 .ههلقیزوب كنسراوا هله بولوا شلوا عقاو هدنیدغاطرب یساروب . یدناک

 .یماحرب قجنآ . ردفتو كنبراغوا ناخ میهاربا . رد رک ناملتص را

 هدّعاس ۳ ندارو و هن هی رف( یک هز یسا) هدنعاس ۳ ندنآ .راو

 یقدنفندنراناخ رانا بولوا نوک ناملسء رومعم : كداکهنسهیرق (یلدارم)
 ردتعاس 4 نداووا , رعیدنکع یلاا یزوا یارآ لع وز . رد اس

 6 ندارو . ردصاخ كناطلس اه هدلوتاتسا . كل دلک هنسهب رق ( راکس هاب )

 . كدلك هنسهبصق ( یسهحیکی جاغا لزق ) هدتعاس

 هارو زونه هدنرانک یرهن هځوط -. یسهبصق یسهحکب جاغآ لزق

 .هدنااا یزوا . ردقحهبصف هل زوک هدراز هلال رازنح عساو رب شع وط زو



 یسهمنتحایس يلچایلو ۳۰
NIE XIE NIE IENE IEیو نیک )یک  IE TE IE IE YEY IE XIE RIE NIE NIE XIEیک  BIE 

 نوک یحنجوا . یدلوا تافرش هلدسود تسود بودا راناسحا شام و

 نا ن اع ۶ شر صدقا هلع كح دك هل وناتسا ندهفوص
 مدلوا راوس هتعرس اص

 اک داوساتسا ندهضفوص هدیدرفلا بجر ۱۰۷۲

 هقرش بناج ینوک یجنشبنوا كبجر هام بوقیچ ندهفاص ُهفوص الوا
 یحاح) هرکوص . كدلک ههبرق مان (انزول) بوذیک هرجا رازهلال یارح وا
 فطار ویل هناخ زویجوا هدننیامن عساو یارح رب . كداک هنسهبرق (نامهرق

 هکردصاخ كا اتاق وام ؛ راویتقابل هقاواهصق اما . رد وک رومعملعماح

 ا  رومعملصتم هنیرب یرب هلج یفارطاكيوک وب . رد احیماداویوو هجهقشاب
 هدو . لدلک هنتسهرف (لنامروا) كرهدک ههلق بناح ندنآ ۰ ردرادنک
 .ردتماعز رسارس یلهاخ زویجوا ۰ یلعماح رب شلوا عقاو هدنمارحهفوص

 ی ءق ) وک رافلب مان (یوک کی) .یتسهبصق (ناتها) ندهلبق بناج هني
 . هیلف نداروب . لدلک هتسهصق ( یفجرازاپ رانت)لردکهقرش بوک ی ( دنبرد
 یسا و لوق لوص بولدک نداروا هد ردماحدزا یرزوا هنردا و

 ووقف لان لپ ندا د یدلساسع هرزوآ صر

 ا هدتعاس ه هدندنآ. . ردنوک مور + كدلک هنسهرق ( لوفرق)
 ۽ ندنآ . ردیفقو كنض رش عماح اشاپ مهاربا هدلوبناتسا هکلدلک هتسهرق

 .یعماج فیطل رب . كدلك هنسهبرق ( یلهشوک) بودرک هقرش تمس تعاس
 كسیللا الح بولوا یساس كناذ رب تاریعا بحاص مان ناملس یجاح . راو
 .یللقرق هکراو یتولخ هکهکت هدنفارطایمرح كيماح . ردراو یقو نوتا
 لا تخرد و یننامروا قلص رب یوک و . ردبواح ییرلهرج ارتف ددع
 هد وک مان ( شوم) نااع و بيرق کو . ردشلوا مفاو هرجا وروف

 هدوجو دم یزاغ یلغوا یحاص ربق وب . ردراو ( یهاکت راز یلغواتم )

 یسوم هللا مایا روم و شلرادقبج ندربق قرهلیوط یعزج و عزف بولک



 ۱۹ وقاماص رهش نیمز
 .NESE N و :وج و وجوه NEI NEE هو :وج هوم و NIE RIE NSE REI KESE یوم هوم یوم هوم یوم و

 ندمارک ةنعاوندن رهفیاخ یدنفا یلابیویفوع( یدنفا یرک اش خبشلا)
 نه ی

 ید ندرهش وب كردنا تدوع مراقفر بودا اشا قو یرهش و

 راف هدزوم یعالباب وفاماص هف رش باح قرا رلاتف حال رپ ددع زو

 كردنا روبع هالرلتماد یسالباب هلر هج وق ۰ ۰ قدشا هلبا انع كس ز زو هرزوا

 هجوق ۰ كدرک هلحاوس اشا بوالاق راق ادخ دح نکرنبا یغاشا شوقو

 کرکا یه ؛ راقیچ هیالباب نوبوقلرک ا زوب یدب هدرا مایا و هدنسالباب هلیر
 هکردیفاقوا كنماحاشاپ یناعصم هدنسهصق هبرکل الباب و. ردنویوقك زوي

 هد وا ءردبا م اسآ هیلوتم بودبا عج یتح نو وف یساغا الباب هلبا نت زون

 و تعاس ۽ یغاشانداروب . رر وی رلهنیعم هفرطو هنسرلهقزت رم

 ری رحت الصم یرلاروب نکیا یلاو اشاپ دحاكلم امدقم ۰ لدلک هنیریهش رهش
 . ردتعلوا

 دما كلم هددرفلا بجر هام بولبق یراب ادخ تمکح هلهجو و هتا

 بولیتاق هنیالآ هلنمهناخراب یخد زب نکرربک هال آ هرهش وب نمدنفا اشا
 هربپ » هدکدتنا سو یناکر كعدتفا اشاب هلا راتفر هداس كرها ندعآ
 شوب » ریقح ہدک دید « ۱ كداک افص نس ! مع حایس تاج من هر مایلوا

 مس بودا ظح رفاو هدمکیدید » مدلک یلوط هداب ز 0 مدلک

 راوس همنکغ راغرا بسا باکر الب هدریقح هدک دید « ناب EUs . یدتسا

 اشاپ كلم . مدلاق یریک ربق- نکرریک هیهفوص رهش ربارب یشاب تآ بولوا
 ریقح . ردشمروک جا كلف یلثم هکردشمربک هب هفوص هللا یالآ رب هلیوا
 ضرقو یرلبوتکم نآ لوا بوراو هلمفل ربغآ نوت هیارس صوصخ هرلاشاپ
 اتاپ یتسایاده هلی رافد كنکب قاحنس چ وا « باده « یلام هل ۰ یراتخ
 «نیسد ص هک اح « مایلوا : هک یدبد اشاپ هدمکیدتبا مياسهرادهنیزخ هدنروضح
 هریقح وب هيد « دشت هدنلم یا « نیسمزار مرح و 7 یایرقا

 ناسحاو ماءنا شورغ هسکرب بور دک یناطلس تعلخرپ رسارس نآ لوا

 هفوح رر و نولا روا £ : رامادخ . .یدسا رلاعد رخ وک هع بودا



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۳۸

NDE NSIENSIE NIE NEDI NIE NIE DIE IE IE RIEو9  IE XIE RIE DIE IERIE NIERNSIE KITES IE 

 كرېشنداتش تدش . رشیراق ههلوط هدنمد هبرق مان تماز یعاشا تعاس رب

 رب یفایقشاط كرقشا رم . ردقوج یراجاغا قاوق و دوکس . زا یراغاب
 ۰ ردشعا باس و بارخ یرارب قوج

 هرفوص « یرلهزر ندرمد « یراسوناف ریمد هل عنصم : یاحود#

 راد راسا و راددلک نوک انوک - نکمكمروتوک هلسهرفس لهاهک - یرلهلمکسا
 هک-ینهرکد هوهق هرجا كج هقودنصندربمد « یرلناباق نالسرآ و دروقندربمد

 ۱ «یرسک ۱ كنرف . ردا ققر قسقد العا بودوکوا ید نوا هدنرورضنیح

 ۱۱ رویم تا یورک هتح هام اط روا مرز قو
 ( وقاماص ) راد و . ردراو رهناخ راک ن هلشیا رەد ددع زو هدنسحاون و

 یکوروک ینهرکد وص . نمدکچ مدا نوا ینکوروک ناقاب دورم شتآ نایند
 ت یک ینع قبتع هرزوا راسروا ریمد ردق یسهدوک لبف . راقاب یثتآ كردکچ

 راب الود عاصم هن وکر ر رادادح دات-۱ ناراقبح ندشتآ یرلربمد یمرق

 یراحنکج ردق یسهلک سوماح بوبوق هرزوا نادنس یرلریمد نیغزیق هلبا
 نامزهدن رافدر وا هرمد ی رو هلبسهطسا و یراب الود وص یلتەنص هس و هللا

 ۲ را یروا داتشا یا یا هدرز. نرود ووا ااو

 سه « ردهدعمروا توکح بو ول u کج یرلربهد راطناق رشا دا

 كبالود خرج هللا تمنص رب هنب هدقدلوا قوبج بونازوا ریمد هدقمروا
 یراک وب راحابس هڪ . راردا راکزور راک هلو زورو بش كرهسک وص 0

 ربدقت هليا كمروک قجنآ یراک و .رارولوا تربح نهد رب تشکنا بوروک
 یردنبكسالس نداروب هنس یه [۱] . زالوا هلقهزاب هليو هسقوب ۰ رولوا نکم
 . ردک ریمد ردق هبارا كيب زکس نداروب هنساکلا یلنانع عیمح هلی رط

 طبهم هدنکوا یسوق یعءاج ( یرایز كب جوقلام ) --. یراهاکترایز
 اندک وام مش ران وش هلا طخ یلج هرزوا یرلربف نالوا راونا

 « لبح ريخ مكب : نیترات یدید اک آ حرا بودیا دصق سدق حور

 ندنقيبطت هکلج دعم كذا وصا )ا رح 11۲0۲0 ۲۴۵۳106 ) تامولعم و ۲۱]

 هجزن الاب رج . ردرادتمیق و مهم تیاغ هجنخرات یکلیجدعم ینامع بولوا ترابع
 ۰ ردشلدیا قیبطت هد هعبأص قوح 5 اھد هقشاب لندن و



 ۱۳۷ وقاماص رهش نبمز

 KE لو او IE XES NEI یوم یو وجود و موج NIE یوم موم و DEDEDE :ووصم ی

 اشا نیهاش الال هدنحرات (۷۷۲) . ردشلاق وقاماص یمسا نوا یبدلبا

 . ردن وام صاخ هدنتلالا یلدا مور الاح . ردنعا مده ینسهماق كل رو دیا حف

 .زدسان ول ها ها زوحوا ید ا 7 را هک ردراو ینما هح هقش

 «رادجاب «یرادرس یرحکب ۰ یرب ادختک و رادرتفد .راویمارق ددعشّم

 یاوتف ندنغیدلوا یستفم ۰ ردراو یسادختک رهش و یماغا جارخ « یستح

 نکنژ تات بولوا یار راغب و برا نیل ر
 . رارداةنعو ۱ ۱

 رسج جاغا زوک ییا نوا هدنرانک یرهن رقشا -. وقاماص رپش نم ۱

 نادابآ و رومعم لام ددع ( ۱۷۰۰ ) هداضق مساو رب . رووا رو ها ۱
 یسقاب لسم یربنوا ندنرابحم .ردهرومعم نادناخ یلوتروا تیمهرکاپارس ۱

 هبهربثک تعاج هلجزا ۰ ردراو ینارح ددع کیا نوا . ردیطبق و ناتسرخ

 . راو یسهرانم رب نوزوم عنصم دما رس یعهاح راکذخ هدنحا وشراح كلام

 یماج ك چ وقرام هدنجما ودراح هس .رولوا ريس ناهج ندن راهقبط هرشط

 ۰ یماح یدتا خش . ردنتم و رومعم تباغ . رارید عماح یی اکو هکراو

 یدحیسم کن  روتلوا ادا هعح تالص هدرلنو هک ییماح اداو وو سو

 یسهکت رب كوب هلیمات یسکت كب چ وقرام و ی جاوا ییردتلاراد ییا

 یناکد ددع قرف زوکیا « یماج ییا « یاکحاوخ ناخ ان رکراک ددع یا و

 یراوص .ردررقم یساوا یراح كوس تا ا رر هدنادناخ يه : راو

 یرانال وا تعط تحاص . رولک ندن رلت دعم ریمد کنوح 1 ردلکدزوکردقوا ۱

 دوم ییما یراب رهش خسطم هدنادیم یهدنشاب وشراح ۰ رلرجا ی و وق |

 ہدف رط یه بودا اس راسهمشح ر هش وکراح اس ون زونه هللاهماس یدفا 7

 فرم رہش . یدردنبا نابرجو ناور وم هو مشاهدات یلوق مآ
 ره ۰ رددیدب و سهاظ رلراق ضاس ندنرلغاط و ددش یشقف هلغلوا هدنیمز 1

 یلتفح اشاب ناعنک هدنقرش كنهفوص بودا عولط ندالباب و رقشا

 هرجا یرلارح هفوص هلام اح بود رذک ندنلآ یروک بشخ هدسد
 بودا روع ندنرق یرهش هنولپ هدنک اخ یغاحنس یلوکبن كرهدا نابرج



 یسهمانتحایس یلچایلوا 1۲۹

 كلم ندنغیدلوا یلهرطاخم رللوب هکنوج . یدتبا اضتقا كلمنا کم نوک چاق

 بولوا الب هزمشاب یرللامتناما زمکیدمتک ندقلدووانرا هلنمدنفا اشاب دما

 درج ردو زو ې وا ندتالو "یلاها نر اما . یدتا دعاش روح یزب

 بودک هبیونح برغ تهج ندهسجینود هللا رامدآ حالس رپ و یتا
 لاظتو ال زو وا ندحاون ۰ لد تسرق (اوواراکس)
 ریکراک هدرازنح "یداو رب جراخ ندب وکو . ردسوک نابتسرخ و ناملسم
 .ردلدتعم بو ام لوا هرزوا ترارحتدش یوص . ردراو هحلبا ر ینمهلا انس

 ارور ناکا باقهرزوا تلل بان کو اشا یهاش الال یزاع
 لاسسأر و زوم ءام هدهدارو . شما رومعم تولا اشنا ناورداش ضوحب
 .یسرثک عفانم . رلردبا یلصف بامرک بولوا عج قلخ كلب هج هدزورون

 بآ بوربتک ههیج و هسهب هددا لم عضو نواخ ر ؛ ردصوهخ هنانز

 هبنمو ات  ردا لمح عضو ندامقج ندضوح راهسردتا شو ندنخس
 راکش و دص لرهزک هدراوح وب ید ریقح . رلیدلیا لقا هریقح ینعفانم

 بح ندرمشنابعا هزب یسهنرا .مدلوا نامهم هحک رب كرهلک هب هصق بودا
 لال هدتعایس ییا بودا عادو هلا احا بوشوق راک ددع زو رلع دو

 روع یدنرد و هدننامز راکدنوادخ یزاغ هلیرکسع كس شمت اشاب نیهاش
 .بوقیج هاون هلقفلا لع هلیمدا كسب یللا قرق هارک لارق مان طوسد نکردا

 رق الاح . یدشیملبا دیهش دحوم تازغ ردق كم یعرکی كلرهدبا كنج
 هنسعد یدنرد اشاب نیهاش الال . ردراددب و نابع اسا رادان ممیرارونم

 روع هلتهاللس و نما تومروک اطخ ر هداروب هل ادم . ردهقو ول باس

 نالوا یسایاعر . كد ینارق رومعم هرابیللا هرجا یسالباب وقاماص . كدلبا

 بحاصهدقمراقبج یرهوج روی رار, هلیراةجوچ و قولوچ راراغاب و مور
 .فارف و . رراناص هنیریما ندعم وئاماص یرلیهوج یراودراةج . ردراک

 وقاماص یراهش و هرد یرلرب نالبراقج روم كرهدا روع هدتعاس شب

 . كدلک هت رهش وقاماص دک ینغالباب
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 . ردرشع یف ًارشع هس یراضوح بولوا قبجآ یرارزوا لراتآ « ردراو

 قیچا وب یرلریغیص و رطاق « تآ شلوا فبعض « راررک رانابتسرخ هیاروب
 یلکوت كرهدیک رازوبوا . رولوا یحاصمحش و م هدنراقداقیب هلیوص هحیلیا

 بوردیک یراضسیک صر برج هدنوک زکس یدب . رارولوا یک رومس
 همض مدآ كس یللا قرف هراارو هدنمسوم زار < شمردا و

 هتک بنک قرالاد مرافص و قوذ + راذدا تکم تر
 حیا لها بواک هارو هدیدااها یر مش هسحش ود هدهرص وا . راریشاواص

 لیدنتسوک . ردرلهابو غاب ایارسیفارطا . رلردیا راک كرهدیاتماقا هلبرلهمیخ
 . رولوا ىساملا ذیذل اک ینا

 (اووا شاویوب) هدنرانک یب ص هسچزبود بودیک هلامش ندرلهجیلیاو
 : كدلك هتسهصقا

 یوا رق ووا ترک زاص ددع زو ش : (اووا شاوو )

 متاع وطقم كناشاپ دم یلاوقوص بواوا تباين هدنک اغ هحشود . ردراو

 ران | بولوا یسیلوتم راهداز ناخ مهارا الح . ردیفاقوا مدقلا زورفم و

 هدنسهبک | كنهطبر وب .ردتاح یناداوو و هلمدا زو ندقرط

 ددعك زوقط هلج . ردشعوط یناهج یرلهحگابو غاب ایارس كلتعاس ییا

 یارسرپ « دجسم رب نوا یلوتم قحنآ هدهصق و . ردراو یسااعر راغل,
 .راویخد مانب رد رب یلدآ (انب) . ردراو ناکد ردق یللا و مظعیلیخ رب و
 كيب هع ندیحاون و فارطا بولوا رازاپ ینوک ر ازاپ هرک رب هدهتفه هدارو

 ری هرزوا قلوا ندنتاحودع كنهبصق وب . راردبا ارش و عیب كرکیرب مدا

 نیمز رب هلبوا هبصق . ردیرینپ قنباق كنسهعلق خاک ایوک «رولوا یتاب ذیذا یک
 .ردطاحم هللا هرومعم "یضارا و راما یفارطا هکردشلوا عقاو هدرادلوصحم

 رسجرب زوک شب ءرکوص ندکدلیا نالوج هداضق م-اووب ریغص رهن کیا وب
 . شی راق همور رحم بودیا روبع ندلا عنصم

 هللا مور هدنسهنس ۱۰۹۷ ۰ كدلک هنسهصف هحش ود بوقلاق ندارو

 ر هدارو هدزمشالک و یدمش . مدشعا ینحدم هدزمکیدلک هال و هراس



 WIENER» وجوه وجودی وجودم حومه وجه وج وجه نوج و جو جو

 یر كرەك رلغاط و نامروا هدقرش بناح هدا تزد بور و راق فر

 ۱ لدلک هنسهر هو (هنسو

 .هدنسهبحان اووا طارق هدنمگحیعاحنسلیدنتسوگ س. یسهصقهنسو ی

 .(دازاپ کی) هنیرهش . رده احیسشاب وص ۰ ردیصاخكنکب لردنتسوک بولوا
 یرازاپ رب هدتفه . ردسشلوا رومعم هدنرصع عیار دا ناعاس . رارید
 .ردراویناکد ید نوا «ییهاحرب یناخ رب . رنالب وطهماروا سکیه هکرولوا

 هنسهیرق ( ولسانراچ ) كرهکیدنبرد هدتداس ۳ بوشا یتسالباب انجوق ندنآ
 . كدلک

 ,غاط رب ٠ ردکعد « نوک راکذخ ولوا » هجرافلب --. یسهبرق ولسانراح

 كيوك ون ردم رک نایات یلعماح از یلەرانم رکراک رب « وا زو هدنکنا

 اک ٠ را ارج رج نی ردا رغ دشا ندقرط قرش

 ی وروق ندنابعا بودبا رلافص و قوذ هناماشقرهلوا رفاسم هدنسهناخ (كب

 هنتهج قرش هن ندنآ ۰ هكدسا یرلتبح نا بودا تفلا نسج هلبلغوا

 وا قرف ۰ لدع یه رف (اووا رتع) هدتعاس 2 هدنحما هرد رب 1

 .ردزسهرانم اما . راو یماح ر یتیم هریک بولوا نوک نایتسرخ و ناملسم

 :فوخو یرالیب یلراق ۰ یلماج و یغالیاب هوو یراقوب شاب هقرش هنب ندنآ
 سشلوا ناشک دق هنامسا جوا یحاغا ماج ره نکراشآ یراغاط ولوا و یرالوب

 . كدلک هن سهبصق (هعح هروا) E a كردنا رمس یرلامم تخرد

 .. ردراو یوا ییوتروا تینا و نا هله . ردندنسهبحات هس ود

 ددع ناسکس . ردقوح هدیعاج و لتمهرک یاج كوس بولوا بار ترد

 ( . راو رلبامرک قوجرب هداروب ۰ راو یناکد
 ر هکراو هحسابا ددع ترد هد رو هرومعم 4۰۱ ر و -. راماج هروا

 .ن ص و رومعم هل راراتآ نا را بحاص یدرلهسلوا هد رق مع ره

 تر را تسهر لات ریصتخع و دنفهیسکیا هده لالا : یدرازالخ

 بولوا راو یصیا تباغ یسدکیا و . ردنینم هلراضوح مساو و راذاکماح

 "اهد هجا ددع ییا «قشاب ,رارالق لدتعم قردبوق ام رس بآ «برارزوا
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 یأشنم بولوا نوفدم هدنساوح كنعماح ادع هجوق هدنرزوالوم یتاما

 هدنشوراویدسوکهرهش ۰ (یسهناتسآ یدنفا یلدع) .یلامت هللاهحر ردبتشا

 یدنفا لنس) . ردهدنشاب یشخ رسج زوک یتلا هلرهن نافآ هدنل آ هعلق

 لصتم اکا و (ینور ندلایع) هدنرق یماح اشاب نیدلا ماسح : ( یدق رم

 یدقممارک ءنعا هج اهد .ردراو یدقرم (یدنفا ینطصمخث ) یولوم

 . ردرانو ندا روطخ هرطاخ هدهسیا دا تراز

 باده هح و بوشالعادو هللا ینا عاش یافرظو نابعا كتشا هدمب

 رهن بوک هلراتا یهحیلاخرپ رهن كرهدک هلامش بناح بولآ ییراناسحا و

 هج و بوک ینسهبرق افا ناڼع هرکوص . كدنیک تعاس ییا هجترانک ر وب نم.

 كوروب ناملسم . كدلک هنسهب رق (ناولب) بودبا روبع ینارق رومعم یل هلق
 ترد هلاش فرط هنب . ردتماعز تسرس . راو یدحسم و ر قدم

 تيرس .ككدلک هنسهرق نهعمندنرابوک یرهش (اووطاربف) كرهدك تعاس

 هلچ رک نوجا یسازغ دیرک یسایعر . ردیوک یلهیتاب و غاب بولوا تماعز
 هب كرهدک تعاس کیا ندنا . رلرردنوک هنسهناختوراب كننالس بوب هلشیا

 ندنفیدلوا قوج یرادودیح رافغلب هدرلارو . كد رایوک رومعم یللق

 كرهدک یرلیا . ردراو رلهلق كسکوت یلوبق ریمد دی سم رکراک هدرابوک "

 كنيکب لدنتسوک بولوا میان هنسهبحان اووطاربق ۰ كدلک هنسهبصق انجوق

 كيو لدکی ها رلدودیح یخد یاب وص اما . ردیگ اح یسشاب وص و یصاخ
 ی ابربک بانج . رددوذیح راکسشاآ هدیسایاعر هلح بولوا تباین . ردنهج

 هرد ر هصق . لدشود لیخد هنسهناخ كنافا مساق هداروب . یدّسا ظفح ,

 یلوتروا دیمرکو هتحت شماق زاس ددع زويا هدنجگا زوا عساو رب هدنرانک

 قجن | هدنجا ۰ ردراو یناکد ردق شب نوا یناخ رب « یدحسم رب یماح رب

 كناغا دم یردارب هلبا اغا مساق ندنابعا . ردراو یوا ناملسم ردق نوا
 و هسالوا هناخ و اتاذ . ردارس نامهم قبحا ههدنور و هدنا یرلهباخ

 زادن | تنه کس ۳ زا و افا مساق دا یدزاجواشوف ندهرد.
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 بولوا كندنفا ریما ید یسهفاض اراد تراما . ردشلوا قفوم هبات راثآ
 . ردلودىم یتممل هیادک و یاب

 ِ یسااعر . راراب وس ر حسیصف یتلخ : ییاها هصوصخم هحها

 ۱۰ رلزملس هحدووانرآ اما . رارلیوس هدهجراداپ و برص هلغلوا راغلب و

 یوق كوروب ییاخ رش ندنفیدلوا بی رق هرهش وب تالو یلو
 « زرمدا ررحت هدلحم یناسل كوروب هللاءاشنا . راردا ملکت ید

 ا و دوج ا
 ود لشاب یصاب یرانبداق . راراراص راتسدضانب هراشاب . راریک ر رح و

 كنساوهو بآ .رارزک هنابدّومبوک هجارف اغ ښاخ و یصاغو ءاس لر

 . ردقافآ دوم یرالزوک بولوا تسردنت ییاخ ندنتفاطل

 یرلدابص م و مور یدقاح بیتشا : یرلداتسا و هحودم عیانص

 بارا رک ۱۰ رارردنوک هیده هرارابد نوشندنوب ریز ۰ ردرومشم هدنسهزآ

 . رولوا ینا و یسقاج مرخ و كبسشم « لزوک تیاغ . ردیجیقاج یفرح
 رادا ردق زوج . ردروطسم هدنلاحس یسهمکم یزارک ولرد کیا زوتوا
 ۰ ردرومشم ندنسهلج یسم یعاما .رولوآ یزارم

 ناسا یرسح ناطلس ریما ارس رک هرجا نهش -. یرلوص و راپنا

 ال بوشالوط هدر قانوف شب هحیلاغرپ ره ندا نایرج ندید هعلف و

 تمس ندستشا و بولک ندنسالبا هتشوبوب + ندنسهلباقم یر هموروتسوا

 تباغ ینوص . رولوا طولخم هرادراو رېن بودیک رب كاتعاس چوا هبونج
 . رد رمشلا عرس و فطل

 ندلا یح خیشل ۱) هدنعماح اشاب ما ہسح س. دشا نکو راک تراز

 هدننورد یسهعموص یدنفا یلاب ر . ردنوفدم (یراترضح یمور
 زاهج ندنراترضح یدنفا یلاب ییهفوص : ( یدنفا نانج هداز ریما كوچوک
 هدادرارقی مش و و شلوا ناسلاب راشم هدیمارب قیرطبودبا لوو یرقث

 رتاسوناخ «ترامع یینوشروق ردق وب هدنرهشبتشا وب اما . ردشملیا ذاحما

 هغردق یغاشا هدننادم تا هدلوناتسا (ناطلس ریما لوس) ندا انب تاریخ



 ۱۳۱ . بیتشا ٌهعلق لاکشا
 )صور و IE یوم ور SIE NIE NSIENSIENSIENSIE 36۱و هوم موم ویو وصصص یوم» مچ

 اب نیداق « هک ییغاشآ و هکت یراقوب هدنبرق ییماح اشاب ماسح « یسهکت

 . ردیراروهشم یسهکت یسلحم قولوا « یسهکت
 دحاوایا : راو یبیمخ یارسامهم ددتع ر رزگار

 ید یاقوف و ددع یللا یاتح یلوتروا نوشروق ایا مس لام ە هرات ا

 مظع ضوح هدننادیم عساو رب هدنساتروا ۰ ردراهر انب رکراک ددع یا
 رطاقوتا . هود رادقم كس یسیرتنعنطعصا . راو یدحسم یلاع رب هرزوا

 « ردلیمالورب »هدیرایضم ۰ ردکناطلس ریما لوج وک را تربعیانبوت .ییلآ

 ووشو
 « یاخ كب نانس : یرارومشم . ردراو یراناخ ددع ید : یراناخ

 . ردیفاخ هداز یحلموح ۰ یلاخ یضاق هرق

 , ردکتدنفا ما یتیر :.ردزاو یراماج ودع یا ی لاا

 . ردراو هدیراهحیلیا عفان هدنجراخ رهش و هدنرانک هحیلاغ رهن

 هردراو عیانص لها نک اکد ددعیللا زو ترد هم : یاتسدب و وش راح

 مر دلاق كارب هدنسارا یناخ ناطلس ریما لوجوک هللا نسح یوشراج وب
 ندنرلناورداش هکراو یرودم ضوحر هدنسهروا ات كمظعنادم یهشود

 ناوبح و ناسنا می بودبا نابرج هضوح بان بآ ندنرلزغآ ردژا و

 ضوحالپ رب رشع یف ًارشع هرزوا یهذمیفاش . راردا شطع عفد ندنآ

 یلوبق ریمد یناب کیا و یلیلاع بایق نوشروف اپارس بیرق هلحم وب . ردعنصم
 یساراخو اخیک ۰ یمالاکو هعتما تمیقیذ عی كنهعبس ماقا هکراویناتسدب رب
 رطعم یغامد كمدا ندنسهحعار كنهبط تارطع بولوا دوجوم هدنجا

 . راردلئام هناب رطع نوک انوک و ه وقوق شوخ یتاخ رادد وب اریز . رولوا
 . ردکسدنفا ریما ید یرلهناخ هوهق فلکم

 هحیلاغرپ رهن هدنبرق یارسنابراک ناطاس ریما س. یسهنباو رانآ امت ربع

 فیرعتو فصو هرجا رهش و . ردرب-]ابجاو رج جانا یلزوک شب هرزوا
 تلود خيش وب . ردکناطلس ریما خيش لوس به تاریخ نکاما زمکیدتا

 ردقوب هلیتاکر, یرلذوفن و یرارتا ایمک رظن بولوا قیرط یاوشیپ هدیناع



 یس همانتح ایس ېلجايلوا ۱۲۰

 ` RINSE 9م 96 XIE XIE و و دوم XIE IE و NIE NESE IE NEDE NIE IED وجوه چو جو

 هتسارا هلرلناور باو رللاع رصق نوک انوک هدلح مان یلفاوق هدنسهرمغط

 - ردراو هریسم رب حرفم و رومعم
 . هعاق : ردرلنوش یرلعماح نانلق اک .ردیارک ترد یک ` یراعماح

  یارحنداسیاک هدنحتف نیح كب یلع یلکروپ ییا : ( یعماجهیحنف ) ہدنتآ
 لصا هک ( ییماح ناخ دارم ماف) . ردع دق تا ردشعا عماح بودا یو

 راج * شملماب ندهتش بولوا كلام هم بثک تعا .رد « عماجهتروا » یدآ

 رسرپهلبوب هدرهشوب ۰ردروتسم هللا صاخ صاصر هکراو یسهق ربعنصم 12

 هدنشاب هیترپ : (یعماج اشایءاسح ) .ردقوی رونرپعماج ییهرانم انب رکراکدمآ

 «ودارقفناک : ( یمهاج هیکتیناشآ ) ۰ ردعماح رب عنصمیلءرانم رکراکنوشروق

 لتناحور : ( یماج اشاپ دجا) ۰ ردنبم هاکتدابع : ( یعماح یدقا یلدع)
 ۱ سا یاق) < رداحلص ناک : (ينامت ینتسوک هرپش) : ردمماخ

 ندنشدلوا ىلصم تاغ تلخ .ردفوح یتعاج « رداسز عماح حرفم تاغ

 . ردراشمتا فقو هریثک لاوما هنسانب عماج
 وشراح هلحزا . ردراو یدحاسم بارح ترد یعرکب : یرلدحسم

 لا . یدحسم هاخغاید  یدخسم هننشارآ كلام همرتک تعاج و هدنجا

 EA یدحسم یضاق هرق « یدحسم هاحس ء دحسهتروا ۰ یدحسم یحا

 . رد ررومشم یدحسم كم

 (هدارح) هدنکو ایماح راکدنوادخ دایزاغتبال وغاف : یسیردنلاراد

 0 ر ردراو یسهسردم رب رومعم هلعهات

  هدنماح وشراح « هدنعماج نیداق انآ « هدنعماج اشاپ ماسح : رلارقلاراد
 لع یعوصخ هدیدام ةسردم ۰ ردا تئارق میعت رب هتفهره ارقلا خيش

 . ردراو یصوصحت ماع سرد رودوفوا ثیدح

 هرق : یرارومشم ۰ ردراو یلافطا ملعتلاراد ددع رب نوا : یرا کف

 رو یکم كى نانس « 8 ی-هلحم هعح < یکم یخ

 هدیارب قارط هلحزا . زا قلرط لها ۱ هدرب یدب : یراهکت

 ناطاس یلج ریما « یسهکت یدنفا یلدع ۰ (یسهکت یدنفا یلاب یلهفوص)



 نخ و LAO چا 0
E ARE “EPR ET, MES1۳ تک زا  

 ۳۹ بیتشا هعلق لاکشا
 TIE یک XIE یک یک XIE یک ایر XIE یک NIE IIE SIE IE دیک ی DEI یک یکی یک صف

 . راردیا حتف یهعلق بور و نامز و ناما نا لوا هدن ر کد رشک كناساک

 ۰ رد « بدان « یدا كب هعلق و هح راراغاب و برص

 ۱۳ ۵ یعاحنسلیدنتسوک هدننلابا یا مور الوا : یر

 خمش . ردنا تموج مکح هلا مدآ رو یساداو وو هکر دبصاخ كنکب

 . رداضق فی رش هلبسهاب ها یللازو . راو ینارشالا بقا « یالسالا

 ادخیتک هایس . ردکسم ندارق داقنم و عیطم هراپ شب زوب هلج یسهیحان

 یماغا جارخ  ینادجف یاب زار یتح «یرادرسی رحیکب « یرب

 نادناخ بحاص ملت و راک ساقی و دحیب ندنابعا و فارشا . راو

 دم هدازلیلخ .اغا دما « رابباچ «میعز كوچوک هل زا . ردراو یرلمدآ
 دع یحهطلاب .كبنانع یب لیدنتسوک ءاغا دمحم یئاب یکربمز « اغایحم ء اغا

 خسش «اغا ماره « اغا دما رادرس هسوک « اغا یناصم یلنایوق « اغا هام

 « یدنفا رم یخاق ۰ یدنفا بجر ظعاو , یدنفا یطصم هداز یدنفا ىلا

 یارو یساغا هعلق هلغلوا لبا 2 ۱۰ یدنفا ینطعصمی ولوم نداملع نزیحتم

 . ردقوب
 ٠ لاق ر هدنشاح بر كربش هملق یا وب دبا بقشا هعلف لاکشا

 انب هلبا هدیشارت كنس الح و یدادش ۰ لکشلا سم هرزوا غاط كسکوپ
 نا مکحتسسم و نتم تاغ هدعدق نامز اما . شما هعلق یوق رب شمناق

 بولوا مدنم یرلرب ضعب احشاح بورا لوا رومعم هللامز رو هلغلوا | لیاعا

 یک و نوبوق هرجا هعلق هداتش تقو ؛ شمالاق یثرب ندانب راتآ هدنجا
 . رالشق

 هدنسارا رله و هرد کیا هدنسقرش بناج كنسهعلق بیتا --. شوراو

 « یناقوف و یناستح اس رکراک لام الام « یلهحاب و یلغاب هدنجما زوا عساو رب

 یلوتروا یشاط ناغاباق ایارس ددع قرف زوب یہا كم ییا نیزم و رومعم
 تبمهرک هلفلوا اس یی الاح یارس اغا دمحا قحما . ردرلانعر نادناخ
 «یسهلمیضاق هرف : یرار وتو یمهلحم مالاسا ترد ی رکب . ردولوئروا

 فرط قرشم كررش . ردیسهلحم یلقولوا . یسهلحم كب نانس « یسهلحم هع



 RIE IERIE کرک صد یک RIE NIE De یک NIE IERIE )یک ۱9 )یک )9 IERIE RIE یو

 بودیک هیهلق تمسندن | . كدلک هن (یسهماق وریوک) بودی هیهلق ندنآ
 شم شلوا عقاو هدرادلوصح یارح رب . كدلک هنسهبحان ( یلوب هحفوا)
 یی هدلویناتسا یمهلسح هکردرلهرق رومعم ییماحو عماج «ناخ هراب یتا
 الصا یسارزو یلیامور .ردیفاقوا لدبعم یهدنمان عماج هتروا هدنجما راهطوا.

 ناو یدلوتم یبانج و مرج « یتسایس و بلص هلج . مەديا هلخادم
 . یرلهرقو هلسدا زو ییا . ردهدنلا كناغا دما هداز رادرس هحوق یلیوکسا

 لناغع هرق) بوک ییراهبرق ( یلرش) ۰ (یلاسیلک) هرکوص . ردیا طیض
 هردسوک كورو بولوا ندنفاق وا عماح ه روا هدو فرا لرق هال ( یمه رفآ

 .LS دک یتسه رق (یلکب ءزح) بودک هنفرط هلق ندنآ

 « یلعماج « ییناخ ندنرایوک یلوب هثوا : لدِع یتسهرق ( یلیةفرضخ )زدن ۲
 .كدلک هن ( یسهعاق بتشا) بودکیرابا اهدندنآ و ردم وک كوروب رومعم.

 .ردشلدبا حتف هدننامز لوا دارم ناطلس س. یمهعلق بتشا
 كب ىلع یاکرو کیا هداز كب لاخیم یزاغ . بیثشا هعاق حتف تروص

 بویالوا رسیم یجتف هدلب رب بودیاهرصاحیهملق وب هلیا رکسع كيب یعرکی
 بررغ كنهلق نکیا هدنددص كم ودبولوا لاج ین و برطضم تازغ رخآ
 وص کما ءوضو دیدجت حابص رب نیملسم تازغ نالوا هدسیرتم هدنفرط
 بوقبح یراکدروا وآ هاد ىلا ندنتلآ هعلق هکراروروک بوراو هنیرانک

 .رارولواشاغ بولاط هنتل ا رلابقهتس رلکدروا هدمب ؛ ردنا كالروانش هدرلارواب

 هنیرلرکسعرسییاح ةجیتن بولوا دیقمهنلاوحالراکدروا وب نوکیییا رب رایزاف

 ;I ا اک ےس تارغ هن حاسص رب ادخ تاک رورو ربح

 هلیراحالس یلهملق چاق رب ندکیلد ینیدقیج بوریک كراکدروا نکرلرلکب هدرب
 هل لید ندرکسع بولوا حالسرپ هلرامولوط بوقیچ ندنجا وص انایرع
 «مملآ لید »و شمیا دنب و دیق بوتوط یرلنوب رآب زاغ ناه نکریلک
 بودا زووالق یرلنو كب ىلع رادرس . شوا لید یرایدسنک ا

 هلا رابزاغ رورس و روالد « ووآ كح یدک ندرس ددع كس چ وا

 هد « هللا هللا » بورک ندنکیلد وص یراودق,> بورک ال رلکدروا هب علق



 YY یسهبصق هسچمووقاب
 لک لک لک و NININ NIE KIA NIE NEI KEDE NIE یو وو مو یم) یو یو یوم یوم یو و

 هلج « راو یارف قرف زو کیا . ردطراض یماداووو < زدم یرادزد

 هنیراوا هسلک رفاسم مکه . ردراتسود بیرغ هکرد رابزاغ دووانرآ زاهش
 یرلهجاب و غایو یملاب هکردرابد و راد تمینغ تاغ ءراردا مارک | بورودنوق
 تباغ یسلاها ندتفاعا كنساوه و با .ردروهشم یراناتسو كثم و

 ,یسهعلق توم رم هدنغاحی کړل مدل وطابا هش ندنوت ) زولوا لژوک

 . دلك هب ( هعلق 9 توک هورس بناح ندنآ ( ردراو اهد

 یا مود . ردشمهلا اس یزاغ حتفلاوا هدنحرات ۸۸۳ -. هعلق کی

 یراق اب یربع . ردتابن و قلاب وص هر یعاحیس نک هقود هدننلابا

 اما . ردهمايبب ندشاط هجرک بولوا عقاو هدنکتا غاط رب یسهماق . ردقو

 . .بارخ هعاق هللا مایا روم ندنیدالوا جاتحم ههعلقتیالو و هلغلوا لبا جا
 یر وط یهاش یرادقم هنافک ۾ ییارفن ددع نوا « یرادزد . ردهدالوا

 . لدلك هتسهبصق (ساس-۱) بوقلاق نداروت : ردراو
 .كس و ییهناخ كم دا یغناحنسنک هقود هدول س. یمهبصق سامسا

 .نواش < یاځر « یهاحر . ردهصق رب یا دووانرا یلکفوت هدب رک ددع

 . كدلک هتسهبصق ( هسګووقا) كردیک یرابا ندارو . راو یناکد
 ..ردراواهد هجو وقابرب هدنک اخ یعاحنس هغروب س. یسهصق هس ووفاب

 هل هکر دهطب ر یلەاخ كس يا نم و رومعم هدنعاحنس نکهقود و اما

 « ییماح فلکم ددع و ردوا عفاو هدعساو یارح رب یراترامع

 تاک نوح رفس روق الح . راو یرلناخ نوش روف « یردحسم

 زو چوا و یسانشور ما اشکلد و حرفمیانب رب . ردلام الام هلرهناخ هبحوت

 .بوخ یقلخ ندتتفاطل كنساوه و بآ «ردراو یسانشآ نف رازه ناکد ردق

 امدقم ینو « كدلک هنسهصق بوکسا كردک یرابا ندنآ . رولوا بوح و
 بولک هررش ون نکریلک هلايا یبا مور هليا اشاب دما كلم هدنسهنس ۳

 (اووا طرق) نکردک ههللق باخ بولاق ندازوب . دا رر یتقاصوا
 هل ( ی رق یلغوا یوق ) « قدقارب هدزفرط لوص هرجا راغاط یبرهش

 . راو یرلعاب « یدحسم « ییماح رب . ردلاها كورو ناتمام <



 یمهمانتحایس یلجابلوا ۱۱5

 IE ترک یک رک IE کد هک یک IERIE یک یک )۱و9ک )وب < 9 کیک Ys تم اهم اهتمام

 رفظمو روصنم بولا نازاتم یارسا و ناوارفلام باح یب .راردیا باسو

 نکیا هدنساشاع هلق وب ریقح یتح . رارزبو رشع هاولربم و رارماک هنوکل وا
 فسو ندهتفرف ید بولک هلعانغ لام ندساتسرفاک هلو هتفرف ددع ید

 بوشود را ید نوا و یناطاس رمشع شورغ كم رب یعرکب هنلغوا كب

 ندارو . یر و هراب ندنلام انغ و نوجا ید اشا دمحا كالم ید لوا

 بوک ف (راطاشوب) رارکت نداروا ۰ هن ( یسملف هردنکسا) رارکت

 ضرف كنمدنفا اشاب دما كلم . قدلوا نامهم هدنناب اشاب هحیک رب رب هدنوب

 قلشوغكبب چ وا نوا هریقح هداز كب فسوب نوجا لام ییدرب و نسح
 . یدربک هیهبعرش تح بورو هدعرش روضح ی رانوتلا كىدنو هله

 هده هاشاب تلم نک دودو قش روش. تم رانک نورو ناکس# کب ریقح

 وا رب و تعاس یلفرظ نوا ددع یمرکی « یمالغ كنرف چ وا قرهلوا

 نوکلعل عصص . یسهفیطق زیونج پوط قرق بید پوط قرق و حبست
 تحبوتکم یخدیرانو . یداروکییدرب و ماحفلاوذ رح > یه ناح
 رب مان دازم و یوا كیدنو زو چ وا هریقح ندکب بور دتا دیق هبولسسا

 نونلا روا «عرامالغو عباو هلج بولیرو چاق ر و تا رب ۰ یعالغ هنابس۱

 ندهردنکسسا یسهتریا .یدشوق راقیفر بوليرو شاة و هقوچ رربو
 .  یدنلوا تع نع هلوبناتسا

 ۱ هدنحرات (۸۸۳) .كدلک هنسهعاق ( توم ) نا نكد تدمر

 هنغادنس هردنکسا بولا ندنلا یروهج كدنو هلم نع ناخ حتقلاوبا

 « هشوکراح اب یر مسآ یمهعلق . زینت دعوا و رج

 نایرج ندننلآ هعلق وب . ردهملق قبتع و هنهک ءانب رکر اک رب هلق راح

 یرصح و دح هکراقح قلا ردق لوا هر هدلس هدمسا رم ندا

 هناتسکن رف عیج بوبالپ وط یراقلاب و راناکرزاب . ریلی قلاخ ترضح
 «یسوق رب . شا هعلق نام داش هدعدق نامز ردوو

 حتفلاوا و یرلوا تار قجاراد یلهجناب یلوتروا هلم هرجا راصح

 .زاویرلپوط یهاش یرادقم هباذکو یرلنزخ هناخهبج و یراراما و یعءهاح



 KINI“ وب و یک :وج :وج یج وب وجه وج یو صج جا وج وج و ج و جو یج هویج صع

 هکردب رازانرش دو وانرآ زاهش یسهلح .راو یرلتیکم یزاغحالسر و یرادزد

 .هرقو ییراهملق ك.دنو یصاع .ییرلبیق هرولق یتراتبالو هلو اباد هلبرلهتقرف
 قول اند هنرلهعاق نیعاغ و نیلاس بوریک بوریق ییرلدودبخ هنتلک « غاط

 وب . راریلک هليا راکش رب ندفرط رب هتیلا ؛ رازلک شوب الصا و راریلک مویود
 حنصم هملعاب ندشاط ه دنلکش عب هدنلحاس یسایرد یزفروک كىدنو هعلق

 زس هاب یلوتروا ناغاباق و یلوتروا تیمهریکهلج هدراصح نورد . ردهملق رب
 ۰ یدحسم ریو یسهسردم بتکم « ییماح دم ناطلس . راو یرلوا تارفت

 «یرلب وط یرا فلکمیراجترهص وص « یسهنزخ هناخهبج « یرابنا لالاع رب

 دحرس یامنا بوک ندارو . ردراو قدنخ و یسهعاق هناخرتهم < ی-وق

 . كدلك هنسهعاق (نوکلوا) نالوا

 .ببرقت رب كيدنو هدعب . ردیلانابسا رب هنی یسیناب --. یسهملق نوکلوا
 یریزو حتفلاوا هدنسهنس (۸۸۳) ندنلا كنآ بولوا یلوتسم هلا تنطیش

 یرلیدنک بودبا میلست یی رلحاتفم هماق وب هباشاپ دحا یلغوا كسره
 بود راعا یک یک نهماقوت ناخ دم هدعل . رلیدتک هش راراولاراد

 .یلازوب .ردتلاداویوو الاح بوئاوا رب رحت یصاخ یب یغاجنس هب ردنکسا
 كنا لکشلاسدسم هدنرانک یزفروک كيذنو یسهملق . رداضق کالهقآ
 یرلند,نادند « یراوراب و جرب . ردشاخرب هعلق رب شفلوا ام هلبا هدشارت

 .یزاولو تامهم عح و یرلقدنخ و یراکیلدلاغزام « یرلهزاورد و نیتم
 تارفتپح ۰ یم.اح ناخ دم هدراصح نورد .ردهعلق رب از و رومعم هلا

 وص «یازخ هاعهبج « یرارابنا راخذ . ردراکح هناخ روتسم ایارس یرلوا

 هراو یرلروط نمریو ناما هنمشد و زیب لاب ترفم تباغ . راو یرلجنرهص

 دووانرآ ددع زوب یدب بوروتوا هدنرب هجثول اغا رادزد هدنکوا یسوقهعلق
  عیحش ردا « راراب ید كنو . راردهدهظفاحم هلسارفن هعلق یرابزاغ

 .هلغاوا هدایردبل هملق وب . ردرلبج هتفررف یرارا رنک | . راو یراتکم روالد
 زانپث یخد ندرلهصق یاد . رد دوجوم هدننامل هعلق یرهتفرف ددع یعرکی

 .بارخ هقس « هقاب راهی نمشد بوریک هراهقرف بولک یراتیکیب دووانرآ



 یمهمانتحابس يلجابلوا ۱۱

 IENE IENE یک IE SEDE NEDE نیک XIE نیک )یک دیک NEDE REIS XIE RIE RIED نوک SIE DEDE نووک )وه

 هنوه رومالا) . زردنا ریس بولو هدنحتف هللاءا-شنا » یحد زب . شعا

 هلامش بناج ندهجشروغدوب . كدتبا تغارف ندهمتیک هروطق هيد « (۱ماقواب

 ندیرک ینسهعلف رولدق بوقیج ریقح هرزوا ییاع ةت شپ رب دیمب تعاس من

 . مدلوب وق هیاشاع
 قوح یسلاوح هرزوا ا ف ر هدنرانک یزفروک هوون --. روطق هملق

 درب قانوق نوا ندنناوج كنهملق وب . ىدا نابامت هدنلکش هعلق وج وکر
 .دبزکدیزفروک هوون یقرطبرغ . ردیسابرد یزفروک كىدنو یفرط یا

 هروم هکردنورون ر مظعم داوس هج راو هرب قانوق نوا یّبام زکد ییا و

 .ردراغاط لصاح و نیا ناکا ناتساکنچیک ینوربهبنام یهدشالو
 زادناكنفت كس ید قرق . راربد یراغاط هتنلک هنفصن و رلغاط هرق هنفص)

 رک رر . رایدا ا هودا امدقم کردرادووانرآ تسد ر ز

 هتنلکر و ردیکهدادما هنسهعلق هیدنق بولوا عبات هکیدنو رلنوبیرب ندنسازف

 كنرف یرانادوق e كيدنو هاه رلهعلق هراب ید هدننورو

 ندهګروغدوب بودا رلاشاع امت ربع ید هدرلغاط و . ردووانرا ایکن

 (اوودو) نکردک هدامآ حالس رپ هرجا ناک هو یا یراق

  ددالک هنسهعلو

 هدایدد بل هکردیسهءلق ینرف كيدنو رخآ لوا -. یسهملق اوودوب

 یرکسع م ردضاس هماق ی هلوحوک و نکنس اس یدادش لکشاا عب رح

 .كننرس یه یلاع رب هرزوا یسهیباط رب قرهتآ یرلپوط ربخ یلیخ بوروک
 ندنراهلق هلح نالوا هدازد بل . یدربدلاققارباب هربدنالف رب هنسالعا هورذ

 جوع اسآ ناشکهک هاما جوا یرادود بونا راشتآ هرجا نما ةفرط

 یهبج یز ارز . یدلتآ یرابوط تراشا هتسرلرب یرب ندهلقره بودا

 .ندرقیمهعلق اوودو اور و لابی ید رازب . رلیدسا نظ یجراغو بم و

 ۱ . قدراو هن ( یسهعلق راب) بوک

 3 ا صف و یزاغ حتفل اونا هدنسهنس ( ۸۸۳ ) س: ینهعلق راب

 هعاق .ردتامنبولوا ندنس> اوننوکل وا .ردقلاداو و و ه دنغاحنس هب ردنک-ا



KI ی اد ام او DIE, 

 رد دب دح هیلقر یلقدنخ اف ک٣ یلود یک 6 یواح یرلد د نادند و

 روز و زاهش هنهر رسواب « ردامو را ددع زو ید « یرادزد هدنجا

 لادح و: كج زور و بش . راو راک دود و و
 بآ هلغاوا راد قلغاط . ردهناکحیعم تان یراسال اما . راردهدهما
 بولوا دمآ رس یک رالاب رانح یراتماقو دق كقلخ ر كتساوه و

 هلوطشاک همت یراوزاب , ردک وب ردق اق ایریا را نا
 ادص موک موک یک بوک یاورسخ یراهنکرب هه . ردنلاق ردق یغاق

 ردق لوا راب زاغ نالوا هدهلج و . راو یرلهلح ضبع و عساو . رز و

 دادغب هبایق ندابق هلیراحالس هل . ردک الاح و كياح و هدنزو تسردنت

 اون هدزوا یدح (راصق تانلارخ» ارز لرو لر یک ارم
 هدنراقابا الا رو ىك پاوا اوك مد ودا
 ناه .ردقو هل یرلنود یتح « ردقالبج یرلردلاب . رده راح همقص هل

 رر هدنرانک | .رلزملس رده كاموک اک ۱ .راو یرلاجم یعور رب هدنرللپ

 هل یرلشاب زوموا و یراسکوک . رلریک هک قحهصیق و قجاراد هرخسم
 كج وخ رد وردق وا هاها ردق نارف هرمز 0 فا
 بوالغاب ندشناب ییا هلیکلسا هیقاط ردق ناحنف رب قحآ هکراو راهقاط

 هلک كوسب هلبوا ماع ادخ اما . ریک هنشاب یهقاط بوریک یلما هننزاغوب

 نایزاغ وب . قوب یلاح كجهلیک . ریروط یک تیراع ابوک هقاط وا هدنرزوا
 هرق « هتنملف , روطق هکرلردا طض بوووق روطو و هنجن راب یه ناریلد
 . ردرل شمریدنص ی رادوا بودوقروق ین رازوک كشیرایصاع غاط

 راس « ردا مکح یثاب وص کوب . ردقلیشاب وص هدنک اخ یغاجنس هیردنکسا

 یرلکح هناغ قحاراد ددع زو چوا هله هدراصح نورد . ردقوب یراک اح

 وص « یرلپوط و هناخهبج فاکم و یرارابنا یادغب و یعماج حتفلاوبا رب و

 یرارازاب و وشراح « مام .هسردم «ناخ « تراما یربغ . راو یرلجت رم
 داره كما اشا بودک هلبا هر وهنسهعاق روطق كکیدنو ندهعلقو . ردقوب

 نوغزوب یراهریو هلرلیرولعق رکم .رایدمریو اضر یارفن هماق هدزمکیدلیا



 یمهمانتحایس يلجاباوا ۱۹
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 نک رب بولوا فقاو هللاوحا ها و بودا اشا و ریس یهءلق ود
 تیام نا ا بوقلاق ندهردنکسا هلا اغا دن هداز لب تفسوم ولرم
 . قدراو هنسهصف ( راطاشو ) لردک

 اشاپ دم بوریک هبا مظع یالآ رب هبهطبروپ --. یسهصق راطاش وب
 بوراو هزمانوق هددابآ تشې یارسنورد هفاضلادعب بودا ثکم هدننارس
 رب هدنرانک یره انیرد ۰ كدلبا عورش هنساشام و ریس كنهصق وب ندنآ

 رزکب هتنج 4شدح « رازغ و راز هلال و راز ۰ یللوصحم . ازفحرف
 و کوس هل . ردهطرر رب نیریش و نیم و رومعم هدیاو رب لاثم مرا غاب

 تیمهریک یفصن هکردابیز بصق رب انب نیکنس لجو یناقوف و یناتخت ددع
 ( ینارس هداز كب فسو ) هل زا . ردرلوا یلوتروا ناغاباق ییص و

 ندکب فسو هجوق یمظعا دج ور نداخ دمت حتفلا وا هکردنارس مظعم

 تو تاق د ررر لب و یار تا لاتقتنا ارا مریدتک یو
 هل رله, تامیاوت و رالبک و خیبطم « هتسارآ هليا راهناخناوند و هعاق ۰ هر
 مام رب یدحسم رب « ییءاج ر حرفم . ردصاخ یار شلوا هتسارپ

 كتهدازكن و هلح هکراویمانعر ناکد ددع یللا و ناخ رب « ماتکلد

  ردسانسح و تاریخ

 لبصح لام ك نمدقا اشاب دمحا كالم ودنا ج رق ید ینهیصق و ریق>

 نوجا نوسالوا تاقوا عسیضت هدکدتبا اضتقا قتلوا نامهم هدنو هجنلوا

 قفر یراتکس دو وانرآ هدا حالس زوب شکن ابط ددع یعرکی ندکب ربقح

 هننرانادوق هعلق یه و هارجرخ ندکپ ربصقترپ ریقح . هادشود هلوب بولا

 ( هجروغدوب ) بودکء جا قلغاطءرق هبضبناج ندهبردنکسابول | بوتکم
 . قدراو هتاماو راصح

 ا یراق نا ی ناظم دلاری ا ا یال روق
 نماگنهردنکسا ندنسهرغ كيدنو یبابقشا دووابرا هدکدتنا حنفیتسهملق

 هرق ) ۰ ردشملبا انب یتهماق وب هدهروینم هنس نوجیسااوا هرزوا نابآ و

 وراب و ج رب نیتم «انب نکس هشوکراج هدنجگا ناما یب ناتسک رب ما ( غاط



 ۱۲۱۸ یسه رب كنس هب زدنکسا دووانرآ

 )۱9 )۰ )یو یو KDE )یک RIDE NIE KSI DIE RIESE RSENS )ورک )یو و

 : «یلرک انبوه هدتند دملق هرو -. یر
 و نوا یرځ زادام اراد زدلوت ملا تاسابا نت

 یغاط شدنوروت روہشم بولوا عقاو هحالوط هغ ندقرش ندربک لس

 ندلالز دهششلوا قاخ هجنوزوا رب دید یرارانک . ردنقا یلزن« پوط رب
 یئاب هدنغاط شودنوروت یهدنسوشراق هماق هذ هکردحبلخ رب ورو ربخ

 یغناناكنءهربحم وب یناشا ندلحم رب . ردرب اضف هاکجرفت راقیج ندنآ .ردراو

 هرکوصو رریو وص هرلناتسو غاب ه دلرهدکب وق آ هبرغبناحتعاس ترد
 قلاب ددع نوا هدد كرلااق ینیدنلوا اس كنهعلق م راقآ هن ارد زفروک

 رابهام نانلوا دص هدلوک و هدرانالاد وب . زدیم یسهلج « ناو یرانابلاد
 نطالس «ردمالقا هنئارفن هعاق یلامبونلوا طبر و طض ندنفرطنیم| هله

 ردق لوا .ردندرلنالادو هدیرلهنعم فلاظو كنساطخ و هما كس راعماح

 لانکو كرول « نازاص « سیال : ربلس ادخ ییاسح هکراو یرلقلاب شقنم
 هدنحبلخ هردنکسا و صوصخاب لک هلعغاا كلوک نداب رد یغاشا یراقلا
 دن رلوک ك هده هدر وا هد وه ړو لا نایقح
 و هرانالوا التم هنکلهتسخ غا و هاه . راقوق یک كف ىلا « زامقیج
 تذل یعبط كنهدیا شون امناد یان بآ ثنءریح وب .رارریدب بورثیپ ینا
 1 . رولوا هرزوا

 . ددرانالوا قا ارغوت و

 لها هدیسهقرف رب « ردراح ورب راجت یسهرمز رب « یسهفلاطیرکسعیولب رب
 ۱ رک هلح ارز .ردناعاب هدی وفر ءا( لع و هدخوس یمسق ر . ردعلانص

 هسراسکو راک بودبا كلربحنر راو داهرف تباغ « راو یراغاب ددعكسب چ وا

 . ردقوب تلم راس هدرهش وب «ردیرایزاغ دووانرا اق و میجش . دیقم

 . نمهزکب هناسل رپ چیه هدیظفات بولوا هجووانرآ یناسل كنسهاج
 ددع ینا هرزوا اس ود مرا شوزاو بي مودنکبآ زنا ترش را

 . ردیسیریوک الوپ یلع یرب ؛ ردیسیرپوک كب نیسح یبیرب ۰ راویرارسج
 یهاکترابز (اابوبوم یزاغ) هدنزوب ج | كنسومقهعلفال وا -+ یراهاکت راز

 . ردراو
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 شمس نا تشک ییاخ عیح هکر داما ردق لوا یاوه و ثا

 هدتفرط رب ندنراوص .یدبا شمهمنک یراند توق زونه هدلاح ۍیدلوا

 .ردروهط تیاغ هدیبوص یلوکهنایوب یهدننابرب ردرثوک ام ابوک یرہن ایترد
 ید هرجا یسهربحم كرهشو هلرتردق دب كلاعقالخ س: یرانآ امتربع

 هدنطسو كنءربک رب گودراو رلکح هر زج لوس و هلوحوک ددع

 ردسق یعرج نمرخ چاق رب یره بولوا شلوا قلخ رلکجهر, زج
 راه زج وا هسرسا ددش راک زور کناه هدرلهنس ضم ۰ ردرلکحهربزج

 ووک ذم هدمساوم ضعإ < رقد خا تمس ر بودا تن ندنرلرب

 رارولوا لصتم بولک تسار .هنب رارب یرب هدط سو كنهربم راهربازج
 .تالو لاها ضعب .زاو رلرب رازنح و رانادف هدرخ نوک انوک هدنربیه و

 راکز ور رب نکردیا شونو شیءبوراو هلراقباق هرلکجهریزجوبنوجما جرفت
 هرزوا هرم بودا تکرح ندنربیسکبا اب« یرب اي كراهرب زجهسرسا بلاغ
 ربرس ایوک دنا نارود و ناريس هبناح رب ندبناح رب هلا رتمدا مدنتسوا

 بودبا افص ندنرلتکرح هریزج و قلخ . ردناملس ترضح هاکراب و

 ههسمک الصا ندنو . راردبا رخافت همد « ۰... یدلوا هلیوش ... هدزعامز »
 هیاغل اةیاغاما .ردشلک هلوامبود رلکجهرب زج و هلاءاشام الا « زا تباصا ررض

 هسقو « راردیا تکرح راکجهریزج وب هسرسا خرد لاثم رصرص و دیدش

 هده ردنکعا وب ربقح اما . رایدلبا لقا هد ءرلزما س هلا راکزور

 .مدهمروک ینیرانایرج رلهروب نمرب زج اما « یدسا رامیظعم و هراهحنابنکیا
 ا نالا لس: منا لاوس ندرارفتتا یا و ب نا قا
 ینیدکوطلویناتسا كرهسا رادیدش حر بولوا اتشتدش مظع رب هنسییدتک

 تخرد قرلبقم راوا بو وق راتمابق ندراک روز راکزور هدرهش و هنس
 رلکج هریزجو هنسینیدجوا یکهرتف جاغآ یه هداوه بوقیجندنکوک رلانم

 هاک كرد ا كلروانش ټوزک رفته رم هززوا یلوک انابوب و نوک یللا قرف

 راسافرب نامز لاز وا هد «یدرلرزک هم غ هاک «هق رش هاک < هب ونج هاک « لاش

 . رایدلبا هباکح هلبو رانبناهج هدومز[ راک و



 ۱۰۹ هبردنکسا ٌةعلق لاکشا

 تارفن ددع زوب هداس , قوب رلناکد هدهعلق رار ا وص ندرانا هدهرصاحم
 یرلیوط هناهاش و یسهناخهبج اما ۰ ردراو یرارابنا یادش « یراکجهناخ

 ءردهج:هلاوح لپس هعلق وب ندنغاطشدنروت یروشآ یلوک انابوب نکل « راو

 ندرلپوط لوجوک . ردمزال بوک هءاق بوط شیراق رقرقهدهسرلی هلک ود
 ایوب هدنرانک رلاق هدنید هعاق . ردراو لوک هدارآ ارز . زالوا بایررض

 هعلق و تناما هجهقشاب هکردراویرلنایلادقااب هوزوا یرلکرید ماح هرجا رک

 . ردیمالقا یلوق

 تیمهرکییهحاب و غاب « یناقوف ۰ یناتحت ددع زوب زک-كیب -. شوراو
 شب نوا . ردناملسم نادناخ و ناتم یاس رکراک یلوتروا یشاط ناغااق و
 كب ناسح ۰ یسهلم كب ىلع « یسهلحم ناخ د زاب : یرارومشم . ردهلحم

 ثكشوراو ۰ یسهلح نسح هرق ۰ یسهلم یتفم « یسهلحم یشاب هلکسا « یسهلحم
 . یسهلحم همکح هدنشاب رازاب.

 یو دزاب ناطاس» هدنشاب وشراح . ردیارحم رب نوا -. یرلعماح

 یل رشک تعاج و یلتیمهیک . ردنایحبآ هکراو یسوبوق رب هدنکوا ( یعهاج
 .ددرونر,عماحرب كلام هبهرینک تعاح . لکد هروک اکوب راعماجرتاس بولوا

 (یهاج نیسحهرق ) هدنشاب لکا ۰ (یعماج كب نیسح هدنسهحم كيلع
 شعب ادعام « ندرلنوب , ردرلء.اح روتسم هليا سر و رومعم و رومشم-

 . ردررقم هسردم رر هدعناحیه .ردراو ید دحاسم ددع

 تمقید عج بولوا مکحیسم و ناتم تباق ( اخ یشابام) : یرلناخ

 یمانشور ما رب انب بوخ ء اوه شوخ و حرفم تیاغ « راو هدنوب ایشا»

 . رباکج ندناوک هنابوب هللا بالوط ینوص . راو
 ریشقاچ یلهجشوق همصمص بوبک باوتا هقوچ یول. نادصسابل
 . رارزک ماد هلی ناقلف و چیاق یرلتیکیب بویشاط قاشوق ریرح یدیس و

 یهالکیجناتسو هنیراشاب بویک هجارف هقوچ یرلنوناخ س. نانز سابل
 بونوتروا دنلود و رارغ ضایب هنب رارزوا بوییک هیقاط اقل هبیجم رب یک
 . رارزک هبدؤم تیاغ اما هرارک ج وبا و كيدا جا یراص
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 ضرف هلدهنوک نوا هللاءاش نا » بورتس وک راکش ردنا روحو رورس رفاو

 ماه شورغ هسیک رب هریقح هیید « زراللو یزس بودیا ادا یزد نسح
 روا همرلمادخ و همرلقفر ددع زوتوا . یدلدا ناسحا ساماتاقرب و یماه

 فو هحیهاک بولوا فرشم هبرابح فرش رابه بودیا ماعنا شور
 .هبهردنکسا اباد « كدردبا رافص و قود بودک هش رلیارس هدازکب

 نوناو كنب . یدراو یراناسط و ناصع كرلىلكىدنو ارز . درک

 ردها 04۲۰۰ یصاخ هرزوا یهاشدای .  ۱٩..راو یراع ۲۰۵ یتماعز

 وص و یاب یرج « کب یالآ هلبراوهبج رب هدهغا كيب رجوا هرزوا نوناق

 ردراو هیت داراب هدیزک كس ترد هلمح هلب رکسع كنساشاب و یاب .

 وح ۰ رلردک هلبرلاولرمم دوخا و هلریزو یییا مور هرفس یراف الوا رزم

 .ردرکسع اتفو عیحش هک اقح .رلیدبا هل هدنرلازغلدراهلمزپ یرلیزاغهلج
 ظفح یعاحنس و هلا كب ددع كس بولوا لصاحهسک قرق هتساشاب نداولو

 .یارشالابش ۰ یالسالاخبش قرهلوالوسر عرش ا . ردا تسارح و

 ادختکم اس ‹ ىسضاق هلىسەباب هخا یللا زو . ردراو یارشا و راکو نابعا

 یماداووو بستم « ینارفن « یرادزد هعلق « یرادرس یرحکی « یر

 . ردراو ینما جارخ < یسادخک رهش « یرامع « یرادجاب

 .براصرپ هدناحاسكميظع ربح مان (انابوی) —. هبردنکسا ُهعلق لاکشا

 كنس یدادش شلوا عقاو هرج و هعالوط ندهشوک راج هرزوا اباق یلاع

 ةماق رب لئاغیو لئاحی قوب یسهلاوح الصا هکردشاواصرپ روس رب شارت
 .قدنخ هدفرط یربغ و هدنفرط یلوک انایوب . ردکو جوک نکل . رد)ماک

 یرب : راو یسوف کیا . ردقوح یرلندب و نادند و وراب و جرب ۰ ردقوب

 .(ابایویوم) هدنجما هکراو تراز رب هرجا مق وب « ردرظطان هاووا د لوجوک

 تارک مان دمع ناطلس قحا ا رلوا هدراصح نورد < ردنوفدم

 ړکراو یراجترهص زکس ید « ردرونرپ عماج رب میدق زرط روتسم هليا
 هکراو یرللو وص كحهنسا هن وک ااو ندهعلق . ردولع هلا تر ناراب

 نبح ۰ ردرللوپ روتسم « نمهروک نمشد هدهرشط . ریایپ هعلق "لاها قجا



 ۷ یسهملق هبردنکسا
 3969 NIE )لک وکیل )لک رک NIE NIE NIE NIE NIE NIE یوم و موم )وجود یوم و حوصع

 هدنغاریوط یرخوا یخد وب . كدلک هنسهبرق (صاروموا) بودیک هبرغ
 دووارا ر روم رب یماج و ناخ و حاج < « یهناخ زون چ وا لاثم هصق

 ( شل) بودک هنب . ردرفاوتم یسااعر ءرفاو یرلهچنو غاب * ی

 ِ كد هت هعلق

 یزاغحتفااوب هدنسهنس ۳ رزرو ( شل ) نادووا را رسم دک ل

 .ردشمهلا حتف بولا ندنلا رلیلکدنو یهعاقو نکردیک هنسانغ ه ردنکسا

 .ردقلاداو ووءدنک اخ يغاخنسنک هقود هدنتلابا ییا مورهرزوایر رحم حتفلاوب ١

 نودیسهعلق .ردراو ییارفن راصح « یرادزدهعلق < یرادحاب < یان یستح

 «ردعنصمو راوتسا روس كوجوکرب هدیعب ص لکش هرزوا ایق رب ر

 یسناب م ردندنراهعلق دحرس كنناتسکنرف كيدنو ,نکل ٠ ردلکد والا

 هراتقرف امناد یرایزاغ دووانرآ ها هلرهش وب .ردندنراع رپ ير كيدنو هنس

 ندرلغاط نرود رهن ..رایلآ تیغ ندنراراید كبدنو بولوا لاو
 هدنیرق ینامل ناوحنس هدنل-اس بوق هبهلق باح قاراقبح

 عساو .یلهچتاب و یلغاب ۰ یلوتروا تیمهربک . رولوا طولخم ات زفروک
 اما . ردقو ىرەت .. ودا یرلوا هد حا هعاق اما . ردب روا دحرم

 یسهناخرتهم و ریرابوط لک لاا دما ین هناهاش راک نیا اخ
 .كدلک هنسهعلق (هیردنکسا ) بوک نره نرد هغ بناح ندنآ . ردراوب

 كلام ههملق وب یرلعرپ مجرب ندنلا لارق هلو -. یسلق هیردنکسا
 ندشیا حتفلاوبا هغالسشاب هتراغ و بهن یرابناج راس و بوکسا بولوا

 قرق بولک هلبا نایاب یب شویج هرزوا كب ی هدهبردنکسا و بولا ربخ
 كحتفلاوبا ًارهق و ًاربج هدنح رات ۸۸۳ بویلیا ءرصاح هجیک قرق نوک

 یادتا : یباوا ېچ یب قاحتب هجهقدشاب هدنلاا لبا مود بورک ها
 اورم كب فسو یدج كناشاب دع نالوا یک اچ قاحنس )لا هدحتف
 «یرللوغوا كب فسو » راک اعالاج ندنبدنلوا ناسحا قاقاحوابولوا

 هدنسهباخ اغا رادزد هدهعاق .نوردیز بوقبح هل اقا یربقح و كب .رار د

 هدمکیدرتسوک یبرلب وابا تح بوتکم لنمدنفا اشاب دمجا ثالم بورودنوخ
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 اب شاط « زسقدنخ « یلوق دمآ رس یراراوید:یور . ردقوب یسهلاوح

 :روسروک رب قانوق شب ندفرطیه هدالاب علق وت .ردانعر علق رب كوج وک

 هلو « ندنسهتسج ورسم مرس هدندناح بر « ندراوخمط هدنناح لاش
 روک ذم » دنصقم ندکعد یسهعلق هلاوح ؛ ردنابات ندنغاط؛هرقاب هداج

 : ردوو یشرب هلاوح اکا الصا ء ردکعد « هعلق شلوا هلاوح هدرلتالو

 ی رلغاطب احس كسره ات هرزوا یحرب یهدنسالعا ءورذ ات كهملغ ون
 هنسهرشطهملقوب بودا حتف هلبا تکسقرق یهعلق وب هجروبیزاغ « ردنابام

 یخد وق ریمد تاق رب رظان هبهلق هراوید ویو شمکج راوتسا راوید تاق رب
 هکردموروج وا هليو ایس هع رافارطا كهعلق و . شما نیت مو بعص تیاغ بودا

 هلوحوک رب هدنفرط برع ۰ نمهدیا تأرج هغقاب یغاشا مدا هلابذابملا
 ادق رفح را لام اغ قدنخ لبم افق هسک رب هدا لوا واو یئوراو

 رلیزاغ رداه هدزک ددع كم ندهعاق.هلوجوک وب هدننامز هحرو یزاغ

 تور دید « نام الا » هدارغلب و هراسالو وا بوقبح ىنا درج و حالاس رب

 ؛ شمراربلک ه هلاوح یک لک هاوو نیهاش بول | رلتمسع ند راک اول

 ا ادرک ناو تاک مرا هلق یزهنطوا كر زاوا الا
 . شعا قو یرللوا الصا « رلشعا درج یسهلج هکردراهطوا قجاراد
 هنيا مور ندهنسوب هدشاس ةت .ردارز هطا ر لناکد چاق رب و يها و ناخ

 بونوروکهددنلب رس هوک رب یسهماق ( نوق ) نداروب .كدشمنا فصو نکردیک
 هدعاص ید ینسهعاق ( لوهرب) لردك هونج تناح ضد ۲ . لدتا روع

 دسنندهعلق « قدلآ لزنم هدنبرق یسهعلق (اووشهلىم) هدتعاس ۱۵ بوقارب
 جر كيب ینسالباب هبارق ندنآ ۰ قداملوا قفوم هنساشام هليا كنا تکم
 یغاحنس یرخوا . لداک هنسهصق (ناژی) هدتعاس ٩ تا كرکح انع و

 هدارح ساو رب یربش . رداضق قلا یللا زو « ردقلاداویوو هدنک اک

 رداع ینهحغب و غاب « یرازاپ و وڈراج ۰ یراماج و ناخ « یراعماح

 .كدتسا زوبع هلسا یلام روت ندنا .ردیلوئروا تیمهرک ایارس یزاترامع هلمج
 تناح ندنا . . یثیراق هنسهربحم یرخوا بولک ندنراغاط هصازفوا رهن و



 ۱۰۰ تع نع هغل دووانرا نددارغلب

 DIE :یج بو وج و جو و یو وج و و ووجوم وصیت مو وووم

 1 ندشضشدل وا هرزوا توس تاغ یوص ۰ ردیر افص و قوذ و مضعم

eروع ندید یمهصق هقحاح ابجد رہن . راردبا الا وص قووص  

 هانوط رهن ندنسد یمهعلق حوکنوک ید لوا « هاواروم ره بودا

 ( كتنوژود ) بودا روع ندنرسح اتحد ره ندنا . رولوا طول

 یرلپوک ردق نوا بوک ر كلتعاس ۱۵ ردق هارو . كدلک هنسهرق

 هلامش بناج یخدو بوک ندرسج یهجناق رهن ندنآ . دا روم
 بنا هش ندنآ . شب راق هاواروم رب هدنرزوا لو ها بوقآ

 رهن بوک یشیارقشا رهن بوک راهب رق رومعم و بوسشآ راغاط هونج

 یسهبصق هقچاج بولوا رب یسکیا ۰ ریشیراق هنیرهن هجشزوا هدنید قجهغزوب
 هدول  كدلک هتسهبرق (ودورود ) ندارو . ریشیراق هباواروم رهن هدنبرق
 هلع و ند دارغلب نکل ۰ ردهدنمکح یسهعلق اسحم زوا اما « ردس وک راغلپ

 هلیرهش اسجشزوا بيرق هلحمرب یسهلج ۰ كد ارق نادابآ هراپ زوج وا هحنلک
 هب ولج تمس هن ندنآ . ردره رق رومعم مدن یعاحس هردنمس هله

 رلغاط هدزفرط غاص ییرهش هد زوا بوک ینسهرق (یکیدروت) نکردک
 ۰ دلدلک هتسهرق (هسعاموا) بودک تعاس ۱۳ هجهلو . قدقارب هرجا

 بوک ی اجوو رهن بوش | ینسالباب كينروطندن | .ردراغلب و پرصیسلاها
 .لدک یخد یبرهن (ملهمل) بيرق هنناخیوی رپ بونا ندن رلغاط انواتدا ات

 یراهملق یدارغش و هنسو بولک ندنسالباب قالب هدنجما قلدووانر | رهن و
 الیب . ریشیراق هبانوط هداواص « هیاواص یرهن نبرد و هنیرهن نیرد ندنبرق
 ندا وكسیهدلردک تعاس ۵ هم رانک مل ره ب وش | یخدینسالبابهسع

 یرهن مل بوقارب هدنرانک رهن هرجا رلغاط هدزعاج غاص ینسهبصق ادور
 عماج یلهناخ كيب . كدلك هنسهبصق ( یو ریس ) بوک هفرط یشراق هلبا یک

 هرکوص .رایدلیا الیتسا ینسهعلق هلاوح یراهرکوص رلیلپرص .ردهبصق یلناخو
 یزاغ یهعلقو نکربلک هنحتف دارغاب ناخدم ناطلس حتفلاوا هدنحنرات ٩

 دارغاب هدنکاخ یغاجنس هریدنمس الاح . ردشمریدتا حتف هب هچروب

 اسطق و الما بولوا هرزوا اسق نیلا شمکچ رس هناممآ جواهدنمهیحان
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 IE IIIE IENE IE IE NII NIE و و و NIE دوم دوو و و وه و وی نوع

 هرایدیننق اکب نس . مدیا نادنخو رورسم هيد مروییدک هلوبناتسا رقح وب
 هسرزواكنو ۰ ردکتسبه ردت و تردقفوتوق و .كدسا بدصن یه

 هج هبد« هد .مناطلس هلون » بودیا سوب یتف رشتسدكناشاپ دحا كلم
 . مدروک یعاکرادت

Eمدلن و ةد وارا ند دارغلب دنر لایدا  

 بوقیچهلبا مراقفر حالسرب ددع یعرکی و مادخ نوا ند دارغاب الوا
 ( یاژور ) بودا روع هدتعاس ۸ یرله رق وا و رسم هدیونج باح

 ا سوگ لاس زو چ وا دیاع هراراغلب و برص یفاص . مدلک هنسه رق

 ندنآ . ربلس ادخ یرلالباب زمغیدشا هدتعاس چ وا نوا بوک ییواخسل

 رلغاط هنب هونج تمس بوک ییوک تماعز راغاب و پرص مان (هسجرتس)
 ۷ بوک یرالس و یرلغاط هنب . كد هد (یحاووق یلرمسا) بوشآ

 پر یلاسیلک رب و یلهناخ زوب کیا . قدلآ لزنم هدنسهرق ( هبل) هدتعاس
 ةهکرولواقاماقذدیذل «نلاقو ضاس هدنو اما .ردتماعزو یوک نایتسرخ راتو

 (هجواروم) قرهقلاق ندارو . زاع ولوب یلثم هدنسالسا لوک كسكمورضرا

 تخاب ندغاط ءرق رهن وب ۰ كد ندقالا هلیا رلتآ ینیل رهن بوک ینسهبرق
 یسکیابولا طولخم هنیرهن هرابلوق بیرق هیمویلاو ٌهبصق بوقیچ ندنمهیرق
 یغناطهرق ندنا بودبا روبع ینیا رهن لصاحلا . رولوا بصنم ههنوط ندرب
 (هباب) هدتعاس ۱۲ بورانروق ناح ندنسایقشا رارفاک دودبح . قدشا

 یرتسانم ید . ردتماعز و نوک راغلب یلهاخ كس . كدلک هنسبرق

 ناباخ رب هدنبرق ریک دنکوب . ردمظعم ٌهبصقر ابوک ۰ راو یرلناکد جاقرب و
 وب هدنرصع یرالارف ناتسرخ ات . راو یرلماح یسهبرق هیناب هرجا رلعاط
 هفص ددعتم ۰ رلمظع ضوح و رلیلاع بابق مربع هرزوا ینوص هجیلیا

 كس یللا .قرق هدنمسوم زارک رب هدلس بودیا اشنا رلناکماح و تولخ و

 هاکجرفت . شمرولوا رلارش و مس بولوروق رارانب بولوا عج قلخ
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 ۱۰ ها١ تارومظو تار دقن

 [ ۵تن د تم ی ول ما مه ما ما می میم ما NEDE NIE NDE REINDERS اش اقدام اه ماش دم اش ص3 مد

 قتسفو قحا « زعا لوق اس راثا و هقیربقكهحروب یزاغ . زالوا یحاغا

 نامند: هک شمرازوروزو هدنرلتابح نامزیتح . راتاب لاب هدوسآ هدنسهاش

 هدمکندلوا لات نم دوخا « هدمغبدلوا دېش تولوا دهاحم هشروغوا

 . ردماع و صاخ هاکترابز الاح ۰ « هلوا یهاظ ردا تخرد رب هدمرزوا

 یمرکب زود بولک هدارغلب رهش ا نمدتفا اها تاب ندنآ
 یدا> یعهنس ۲ نکیا هدافص و قوذ هللا دارغاب نابعا هله ۱

 ماش یافا ر هدا اقا قطمم ندیلام کرد ناو ءدنک یک
 فیرش طخ بولک «نمدنفا اشاب دمحا كلم هلش رش طخ كناخ دم ناطلس

 ۰ نیساشاب دمحا.ثلم شا تمدخ هعاظع دادحا هک نس » هدقدنلوا تارق

 دلهحوکنمو نیسهلوا ماقم مق بوک هقلود رد هدقدلوب لوصو مفرش طخ

 رخ همیهاشداب تلود ماود بولوا قرشم هلبا ناطلس همطاف ملاخ نالوا

 زود را « یک دو كنون . یی تم نسهل واهداعد

 ء دنا هدکمراک كرا هرن

 بوریغاح هنر وضح یرشحو اشاب كلم م. هلا تاروهطو تار دمت

 دمع یلغوا كب فسو کب هیردنکسا هدنسازغ لدرا « كراس « مایلوا »

 هسک نوا هنکب نکهقود «مدربو نسح ضرق شورغ كس چ وا نوا هکب

 لار هسک شب هکب نالسرا یب نیزورب ۰ مدریو هلاضرق لار هنلوس
 تاکسع هلا هتشيا مدر و نوتلا كس هکب یم یرو و مدرب و جروب
 زاهش ددع:یعرکی اکس هتشا . مدلبا رومأم هنلبصحت كرالام و ینس هی راتخو
 _ دووانرآ همروتوا « همروط یاکسع وش لآ 1 هارجرخ هسک ییاو رلقفر

 « لآ نوتلا هل یرالاموب بودی هنیراکب قاجنس زوا و هنسهردنکسا
 تیاعر و رلاشوقمدآ هدنراقاحس » اکس رلکب و . ردالوقیمروتک اکس ارز

 راس و ینوکود ناطلس همطاف مردی هلوپناتسا نب ۰ مشمزاب هبید « راهلیا
 كسهدیآ زوقط هدنرفس لدرا اریز . ردمزال ها اکب نوجا تافراصم
 0 یراهق | کب ۰ لوغوا هلا . مدتبا جرخ هسک شهلا
 «ناس راس نس یهلا : مدا . مدلاق هدنحما راتربح هدنکنشد « نتسور دشا
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 . NESE NSE NIE NEIENSIENSIENSIENSIE NSIENSIENSIENSIEN-IE RIEو وج وج و  KEINEلک لو ی 96)

 وب ۰ ردانعر هملق رب هلوحوک ان شاط « زسقدنخ « یلوق دمآ رس یراراود

 ندکعد یسهملق هلاوح .رونروک رب نانوق رشب ندفرط نه هدالاب ُهءلق
 هلاوح اکا الصا ردكم د « هعلق شلوا هلاوح هدراتالو روکذم » دصقم
 كسیه ا هرزوا یحرب ی هدنسالعا ٌءورذ ات كنهعلق و .ردقو یر

 بودیا حتف هلا تکی قرق ی هعلق وب هحروب یزاغ . ردنایات یراغاط یغاحنس
 تاقرب رظان ههل هراوید جاوا یکم ایا راو د تاقرب هنسهرمشط هعلق وب

 هلی وایسهعبرا فارطا هلق وب شما نیتمو بعص تیاغبودیا ید وق ریمد
 رب هدنفرط برغ . نمهدیا تأرج هغقاب یغاشا مدآ هاب ذاملا هکردموروحوا

 رفح رب لاثم ءایغ قدنخ لهسابق همسک رب هدبناج لوا راو یثوراو كوچوک
 ردا هدیزک ددع كيب ندهعلق لوچوک وب هدننامز هچروب یزاغ . ردقیمع
 بوریدد « نامالا » هدارغلبو هراتالووا بوقبح لا درج و حالسرپ رلب زاع-

 شمراربلک ههلاوح یک رياک هنساوون نیهاش بول | راتمینغ ندنرانک انوط ۰
 هلوجوک . هلوحوک تاق تاق هرجا هلق یرلهطوا كليا وا الا

 شعا قو یرلدلوا التصا ءراشعا درحم یبهلح.هکردرهطوا قجاراد. ۰

 جا یدمش هعلق و اریز . ردهدالوا ناریو هنوک ندنوک رلهطوا وب"نکل

 ؛ینارفنحاسم ددع یللا یرادزدهنس .ردلکد جاتحم کما راععا هلغلوا هدلی

 وص از و یعماح رب ۰ یرلپوط یهاش جاق رب ۰ یسهناخهبج یرادقم هیافک
 ندنفرطبرغم قجاراد تیاف یسلوح . راو یسهناخ ددع شب ۰ یرامنریص

 شوداو یلوتروا تیمهرک زاص یاب و یلغاب ردق زوب یراشیط ندهعلق
 طقف . ردقوب یسهرئاس و رازاب و یشراج اما « راو یعماج رب « یرازکج وا
 دناب رس هوک و . زدقوج یرلغان و هربسم ریو ناشن ندناوضر ٌهضور

 با نیش ردق جالوق رجوا « رشکیا هدنبنج .یرلهروصقم كراغاب هرزوا

 دارغلب په رلغاب و ۰۰ ۰ ردروهط ایارمس یرب یه هکراو یراو وق تابح
 ردنسهریسم كتئابعا . 5 ِ

 وس هرجا ناتسرانع هدنسرا رراغاب و م. یهاکترابز كنهحروب یزاغ

 قتسفهدنرابد مور ارز « ردریسلابحاو هکردراو جافا قتسف رب شمکج
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DINE IDI EDEاروم یو یورو مریم یو و6  OLIN IR Iرک رپ  RII 

 RENE :2 هنرللوق كيب کیا هلیسهجراص كيب ییا « هنناکس كيب

 یسکره بورپ و روتسد هننارفن ادعام ندرلخ والوقهرق برو یت رلهفولع
 هنس هب رق (لاممس ) ؛هنسه رق (دالق) هدتعاس و مو یدالاو هسرلنطو

 .(هقوباپ» ندنآ ۰ هنسهبرق (سداژ) ندنآ « هن (یسهیرق یراکی یلع)ندنآ
 هرصهقواب اما .یداشلدا رکذ هوا یفاصوا كرلنو قداغوا هنسهبرق

 هدنرانکقمریارب شاربآ ندانوط رهن هدنسهلباقم دارغاب .ردکعد ( ینوک الا )

 .رلارخوب . ردتماعز و یوک برص راغلب ۰ قالفا یلهناخ زوی چ وا « رومعم
 .یمیظع ره انوط لیک هراب زوب جوا یسهتریا ۰ یدبا یتاابا راوشمط به

 .نابعا كرش وب . قدلوا هلصاو هنساتشم دال تشه (دارغلب) بودیا روبع
 :یالآ رب نمدنفا اشاب دحا كلم بولک هلاقتسا یزب هدنشاب هلکسا یراک و

 راک و نابیعا عیج . زاملوا فیصوت و ریبعت هکردنشمرک هدارفلب هلمبظع
 ردقلوا « هکیدنلوا لوانت رلتمعن ردق لوا هلک لا هدیشک رلتفابض ءنهاشاب

 .هدنرلتفاض دارفلب هک اقح . یدلوا بابماک اق- لد هکیدلدبا رلافص و قوذ
 یساولقب دارغلب ًاناذ . لدهمروک هدمج و برع و مور اولش زهکیدس
 فارطا نمدقا اا كلم . ودهدنمکح یرمصم كمور هدیرپت - در وراس
 .( هلاحون ) كردک تعاس ۷ ههلق بناح بوزک رسلاقبرط لع یدارغلب
 . كدلک هنسهعلق

 هباشاب ندلا باش بولوا ناخ دی زاب مر دلیپ یسناب س. یسهعلق هلاحوت

 .ثكما نویز ییرارفاک یسهملق دارغلب بودیا انب ینهعاق وب . ردشهریدتیا انب

 .فزبق كناتسرخ ما هیجود یلغوا واد یکاح هریدنمس ناخ مریدلس نوجنا
 دارغلب بودا انب ینهعاق وب هلبسهناعا یلغوا ولد بول | هللا حاکن تحاصمیارب

 مر دلی هدنسهئداح ناخروع هدمب .یدسک ینرانامابویمر و ووتضح هنسم زفک

 .۸45 هرکوص . رایدلبا البتسا ینسهملق هلاوسح رایلپرص هجنلوا موحیع ناخ
 هب هچر وپ یزاغ یهعلقوب نکریلک هحتف دارفلبناخ دمت ناطلس عتفااوبا هدنخ رات
 جوا هدنسهبحان دارفلپ هدنک اخ یغاجنس هریدنمس الاح . ردشمریدتا حت

 ۔یور .ردفو یسهلاوح اعطق و الصابولوا هرزوا اف نیلا ش هک رش اا



 یسهمانتحایس یلچایلوا ۱۰
 )و روم و ور IE رو وجوه وجه و موج و صوم وهوج ومبو موم

 هلج ینبراهاکرخو همبخ رکسع هل هدلحموب . كدلبا مارا و کم هدنسارح

 رارداح هلک عا ید فرب ناراب ید هحک لوا بوروق هرزوا راق

 بودا ادن رالالد هسد « راو دعاق نوک کیا هدارو » .یدلاق هدنت ا راق

 ندود ریمد و امدقم . یدلوا مکن نوکوا هدنزوب جا كىو ریه د و

 هلغلوا یعابا راہب « یدیا هبارا زوب کیا كم چ وا نوا نامززمکیدرک یرجا

 زوب زکس كيزکسنوا یدمشاما ,یدایدنلواروبع هدهحیکرب نوکرب هل وس
 چواقجا ریفیص كيب زوبهرک نوا و ریسا كيب زوب کیا بولوا رتفد رد هبارا
 روع هناخسسلبا رامو راطقو هود .رایدکح همظع تقشمو رایدک هدهحیک

 ریسا زواجتمندکسب شب نوک جوا هدنزوب كنوقربمدوب .مولعما ناسحلرلن ریدتنا
 .یدلوا یراوک ی فن یضن بوروک یفیدلب مق ندقلحا و انشتدش كهللاداء

 شابو ناجسکرمبولق هدناديم رلریساهدنایح و مشانغلام کوب هبارا زوب هح
 نواو مربسا جوازوا ایل وا ریصق رب رقفوت ادخ ده .رلیدش ودهن دقیهالاح

 هلتمالسینومقریمد هرزواقلواتسردنت مدوجوهلیا عاولاباراربو متا سار یا

 تح هدنرخاوا یسهرخ الایداج هام یسهنس ۷۲ كردک بودا روع-

 بولکهنسهرق (هکسوم)ندنک اغیبالو راوشمطنا واندمالسا راد هلتمالس و
 قاحواقاحص ناهیمادخویءرارب-ا . كدلکهنسهناخ نابتسرخرب ندنمابحا

 یسا بوداقس هنحاص هناخ یلاقلا و باوئا هلرلمادخ بویع روطوا هنشاي»
 رادرس . یدلک یرازوب بولبجا یرازوک كرامادخ هل كره رلماعط
 هدنوکرب بولبریو روتسد هنیملسم تانغ هل هدل وب ندفرط مظعم
 مدتعاسزکس ندنآ . رلیدتک هرلطوسکیه قرهالاق ناشنو مان ندرکسع

 نامرف كلمتك هني راهلشبق هبارما و الکو + ارزو هل هدننرق یبهعلق شبش-
 هدنسهعلق سرو اشاب دم هدازشواح و هدراوشهط اثاب ىلع رادرس .یدنلوا
 دارغلب ناه بولوا نامرف هلشق هددارغلب هدهزعدقا اشاب دما كلم و.

 1 قدلوا ناور هسا

 هبونج بناح بوقلاق هلیرکسع اشا ها كلم ندننل | یسهعلق شرش
 یا هلمح اشاب دمحا كلم هداروب . كدلک هنسهب رق ( لبژ) كردنک تعاس ۽



 ۹۹ یرهش زاص

 هداننا وب .رلیدلن ون هندناح وقریمدقرهلوا ناور هنامرک قآ راد یرکسع رانات

 شملقا شهاب هسیا رار زمکیدزک ۰ یداوا رلقوووص میظع كرلک رلشبق

 .یدرتسوکشاب قلاعیق هلغماهلوب تابورمشمو تالوک ام الصا ندنفیدلوا رارپ
 ارز .یدقح هشورغ نوا ناخد هق رب و هبه | ككا مهرد نوا یتح

 .لدرا هدردف كس زو و ee كس زو و رسا كس زو کیا هدودروا

 ر .یدوبو یزوک هلرکسع هلغلوا الغو طحق ندکحرک .یدراو یرکسع

 فضا زاد حب ناه . یدلر و روتسد اما ؛ یدورو منکر یا لزا

 ودروا مر یتسهلج هسراو یسریخذ ږدقډ كنسرکسع لارف هدارو ییدن

 لروکر ومس رب هننکا . یداریو تعجر نذا هلارق بودا میزوت هنیرکسع
 دهع بولوا دهعتم لارق کما ماست هدرام یلامهسک كينالاققاب بوریدیک

 ندنآ .یدنود هبیربک بوشالعادو هلا الکوو ارزو لارق هرکوص ندقاثیمو

 . هلدلک هنیرهش زاص ككرهک ېرې تلوا بودیک تعاس (۷ )
 .ناباع هدناه كنهبحانوو هدنرزوا كرار یمهعلق -- یررش زاص

 .مدمهدیااشاع بودکندندرد انموریسا ردقوباما . ردشوراویساروب یدا
 .كکما مرد شب هدلحم و . یدیا ها یودا هعلقر رومعمو نرش

 تعاس )٩( هبونج بناج هنب ندنآ . یدنلوا دیق هلجس ینیدایئاص هبهثآ رب
 : ردازنم لوا شوزاو زاس رش دک هوما ( شوراو زاها اردک

 ریمع هچراپرب لاح یاب هملقوب یدمش . رلرید ( یسهعلق شوراو زاص ) کوب
 راد ق تعاطا هل رلهرمخذ هارا زوب بولک یرانادوقو ور ندد

 ( ۷ )۰ونج باح نا .رایدل هربخذ ندرهش یه بولوا تمنع ودروا

 هدلاح کیدمنا تعاطا هدرفس یلوا . كدلک هنسهعلق ( هود ) بودنک تعاس
 بولک هرادرس هلبا هربخذ هبارا زو کیا ینادوق یەت یصن لارق رفسو

 هد نیا ضد ۰ یدّسا عیزو ات یهربخذ كردیا ناوا هلک تعاطا

  (یزاغوال) هدتعاس )٩( بوقلاق ندارو . رایدتک هنسهملقهود هکشلهربخذ
 یارس ) هدتعاس () هبناح هوا بوشآ یزاغو هدنوکرب ء هكدلک هن

 .( كتاح ) بودک و رلبا ندنآ .یدبا شعلوا قارحاهلوا . هكدلکهنسهعلق



 یمهمانتخایس .یلج ایلوا ۸

SIE IERIE NIE DIE RIE NIE NIE REN DIEDNSIE RIENIENIENIEدک  IED۵وزک )وز بوک ورک رک  

 زونه لارق بودبا ناسحا رسا زو کیا و هسک لوا زو لارق « هراناریم

 نر نیلوا لغ ادا لم هک لس یی ۾ تولوا لارف لقسم
 اردک تغاس يا نک . یداردنوک هنلود رد روب نم یاغآ هلا هدژم

 . كدلک هنسهعلق (شدث)

 نایب ینسانب هلغلوا دهملابیرق .ردروبعناتب یسناب --. یسهعاق شیش

 ,یراراجم زاص بولوا مبات هنرلارق لدرا . ردراو نییاهر و قیرطپ هج
 نیلابلکشلاعبمم بولوا قاتیچ و قاتاب یناج رب هدارحیمهعلق . ردهدنمکح

 یرارب هج ۰ شاط یراراوید ضعب . ردمیظع علق رب ییراوید قالا تاق
 .تاغ یسلاها ردزآ مدا هدنحما . ردکوس ندنسهعلق ننس نک ؛ رد هلغوط

 یرلرتسانمیلکاح ددعشب « یراوا یلوتروا زاصكمیتلا . ردربقف و سلفم
 ا ع ندشیدوا زا یرطوطو هناشهح قو یراهماط .یدبا نانا
 قالا قدنخ ادل بوط یهاش ددع نوا قا هنر « كدلك افص »

 ,یرلناکد هدنجحما رش . ردشملوا لصاح قلقاناب و قلزاص هدنجا بولوا

 هس رکسع لوا یا زکس ارز .یدررشبلاح هکما رامعا یرلهناخ و

 ردقهتكنيرهعلق یسیلاهاهعاقو .یدراشمابیرخت یرلاروب نکرد هنلحاس
 ی رلبج هتج هلرکسعندن رلکدملیاتعاطا نوح رلکدملس نامزوا ینغی دل وا فرعض
 همتا هرکوص ندقدلا رسا ددع كس و كرءهرک هبهعلق یتسوا هک بولک

 ی راک هد اتعاطا قاقتالالعیربندبل هلوا بصن لارق ادخدم . رلشهروا

 ,ندهسکشع بولک هلیرلورب و نادوبق هدرلنو . راشما را۱ یرهش بول

 راس بوروا ی رلنوو كراورب و نادوق لارق ندنراکدمر و لام هداز
 قارحا هل امدقم یحاون وب . یدلآ هسک زو هلردبا بصن ناد هق و ورب
 رابات هدلحم و ندنغدل وا کف قلو هرخذ هداتش تدش هلکملدا راثلاب

 دالوب هاش هسد نوسما الغو طحق هدودروا هلیاربسا ردق وب یرکسع
 بونلوا ناسحاو ادها هفت هو تا نالبهک چ وا و كروک رومس رب هبغا
 دالو هاش ندنآ . یدلریو راروتسد هنساغا یلاب كرهلبرب و رلهمان هتناخ راتات
 هل بودا ناسحا یزبق هسع یا و یعالغ طوط زاتم رب هرقح و غا



 ۹۷ یسهعلق نیبس

 جوک IE و و و و و NESE NSE وجه موج و موم موم موعد یوم ویو و

 ناخ دمع ناطلس یهاشداب یلناع ادتبا بوج ۱ لا بوب وق هنرزوا یزید

 یسهلج كرلناتسرخ نمروتک رب یهداروا ادخ تمظع . یتا اعد هما
 هدزوا قاا لارق ندنرلکدتا هدحس یسهلح هدنرلکدتشیا یمسا یلناع 1

 هلج . یدلبا اعد هبینانع قیچآ شاب قاراراقیچ ینجوغروص هقوق بوقلاق ٠
 بولوا ضراع اکب رب یخد هربقح و هدنرلقدلوا هدحس نامزب رس نورضاح

 . مدسا رلاعد یخ نوحسالوا دوم نارودلا ضارشا ىلا كنتلود ین

 هله قرهل ۱ هلا یزویوط نلک ندهاشدای بوقلاق هرزوا قابا هن لارق

 دایرف هد «؟ زکسمردا تعاطا هنهایشدا یاش » بورتسوک هنورضاح
 . لیدید "ةعاط و امس كردما رلءهدجس بوح ۲ ی را فا یب و هک ابا
 بودبا رافاثم و دهع مظع ههئاشلاب هب یلاها نالوا هدنراسپ و نع لارف

 یرلنا ؛ مدتا هدهعرد یهسک شقا كس چ وا نالوا بولطم نی و چ

 شوخ ا قرهلوا لاح شوخ رس بونبک شوح هلبا يلا ءم ەدا لیصح 3

ٍِ 
2 

 : دلج يحنتلا

 « هریو یناشداپ لام » بوچا شاب نیدوجوم هله هدکدید « )هلوا
 بوبلیوس راز وس ما تحیصا ه لارف را ندو ردا دهد هسد

 یا هش زک و 5 یدنا اشا ندرینم كرءر و مالس هراس و نا ۳

 رد روت وا هب یسرک مصر لرهربدنا ندربنم بورک هنغوتلوق كلارق رزرو

 بولکیرارتهم حلاج یلناعع هدنراکدلک هتعس یروس : یروس رابللدرا هله 1

 هکیدلوروا یرح كنحر هاب وا ندناصف یواهر لا رالب ز هررفو انروز

 تب بوک یخ نک وا سلا یا نر لل
 دعب بوباملوا غراف ندمهلکید هرثؤم حم اصن و ه رواشم و ندهع وا لا كردبا

 هردناتساد هدرللاد الاح هکیدتسا بر تفابض رب لارو هنس«مبنزومن ماع الا

 (یخدامیتمز ناف یسا باره و نا ال ی ات
 نمادلی بش كدهحاسص ات « رلیدحما كرەربتك بارش هبارا كيب هج بوسد

 ارګ بودیک هتسرارب یلرب سکیه هجللوا حایص .یدلی مک هرزوا رلتا هلو
 هنسودروا كرادرس هدسرف ( شش هدتعاس ۾ بوقلاق ندا .یدلاف یلاخ

 یه و ریز و هل « هرادرس هنسادختک لود راکتخ نوکوا ۰ لذلک



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۹۹
 یک جوک NAIK نیک یک ورک DY BIE درک ورک نووک ورک یک وصک < نوک یک نوک اه )ورک 2 وز نوک یر

 داو وک «اشب نیسح یخد هدومزآ راک رادرس هدکدلک هاشاب ربخ وب

 ناحنس بوشوق هلارق هابرکسع رانا و هل رلرکسع یناشاپ یسان ناغو اشاپ دم

 فدک نعاس ۱۰: راد رب ناو یهترآ دود سارک یسهعلق

 . ردقاحبق تشد ایوک میظع یارح وب , یدلآ لزنم هدنسارح (نوروط)

 هدنطسو ات بونوق هل راهاکرخ لوقلوق رکسع هفارطا كرازهلال یارح وب

 یرکسعرانات و رلاشاب نالوا رومأم هلارق یفارطاذلردا ثکمیرکسع لارق

 .بولب روح رلقاقوص ندعملم رتح و رلفاحوا مظع نوحا لارف . یداشوف

 هدنرب عفتیم رب كنار هدرهظ تقو ان هدقدلوا هدادرارف هلشرش لارق
 .هک «یدلونوق مرگ لا تع و نتمو یلاع ر همدق قرف ندص ص ضام

 19 و ردلومعم ند صم نالآ قاص راد یسک لدرا .هنما

 و اد ریو نام ردقوک یاس اروا ورا شفق
 را ی کیا وافد هر یر و يا لوا
 لقاسلاق هقوج ناولا و یلهشاش هرق همیلظع یارح وب هثدلوا برق رهظ

 .لوا . یدلوط هلرانابتسرخ ارح نوتب بولک رایلتآ و ۰ هداسب یینعوق و
 هلارق کسع كم قرف نام . یدنلوا نامرف قعالنا هرکسع ندهدرب نی

 .یهوحم ر لارق هدعب . یدروط شاب رضاح بويا الصا ندنران | هدنفارطا
 هلارق اشاپ میهاربا ندنفرط اشاپ یلع رادرس ناه بوروتوا هنیرزوا هلمکسا
 یاموم جوغروص هکرو وس كناغا رضعحهنشاب لارق ادتبا . یدریتک ایاده

۳ 

 مص لوا كا یهجناق رومس ناک ااده و بوک یزودرذ

 .ددع چوا تولاهنا یزو وط ناک ندیهاشداب باحو یدلبآ دن هارد ره

 یراقاربابوقاحنسو ییهلعو لبط ,یدکید هرزوا ربنم روک ذم یرابهاش غ وط
 هلمظعت هدنراسب و نیع كالارق یزو يا هدعب .یدربدکید هسرزوا و

 یراقو بولا ینسهلمکسا راکنخ ندنتل ۱ كلارق نا لوا یسیئاب رتهم رداح
 هتسه | هربنم هليا ریزوکیا هدنغونلوق یخد لار هدعب . یدوق هرزوا ربنم"
 ندلارقنامرتحم نیربزوو یدتیارارق هدنرزوا ناهاش "هلمکسابوقیج هتسه |
 کیا یزوبوط یهوحم یهدنلا لارق ناه . رلیدروتوا هدربنم یعاشا همدق رب



 نو نا تا

 ۹ ٥ ی هم نیس

 ارش 3دی 3 هد 3 :NSD NIE کر دف 3 اه اه اف و اه

 طظفاحم هدهعلق و اشاب دم ناقیج ندنفلادختک اشاب دمت هداز اغا ردبح

 دم و یلارق یاحراب بولک هلیرکسع كب زوب لارق جوقار نکرد بواوا
 .رایدروطبودبا هرصاح هدارو یا یدب لماکپونابقهنسهعلقنابس وب یناشاپ

 ٤ هکر هنس « هنراود یور كنهعاق و هلبراهک بوط زع لاب زو

 ناه . رایدمهدا ثاربا هنخر هن هعاق الصا ؛ رایدروا رله رض هنسهساط یه

 بؤوقح هدکللرب یرکسع لارق هلرکسع اشاب دج ندهعلق نورد کک رب

 یرادتقا لاک هربق . هربق كردبا نوخیش هرزوا حوقار هدیعفاش تق و

 شاب و ناج هلیات | شم قحا یجوقار . رایدلآ تمینغ ینام بودیا وح
 ردقوبو ربسا ددع كس چ وا یرکسع نیس . یدتسا رارف بوشود هنصالخ
 هب هعلق هناخ هج و راد وط زم لاب هليا هناهبج نالق . رولوا رفظم هلعانغ لام

 نیس وب مالک هجیت . ردشلوا نمروظنمراپوط وب الاح « ییلیدبا لام بونل
 هداروا الاح . ردنتم علف راس یدادش و محر هحرد وب ات ی« علف

 . روروط ییعس « راباب هتشپ « هتسشب هدارج یاوختسا كنمشد نالبرق

 افص » ندنیس ٌهعلق نکرزک يدم رادرس ناقبح هنماشام و ریس كنهعلق

 «یدلاقهدنجما شتا قلاتروا قرهلبتآ بوط هراب كيب ندلیتف رب هد « كدلك
 اسا ء ناربمریم . الکو ۰ ارزو كمالسا رکاسع ینادوق هعلق نوک لوا

 نووق كس نوا هل هنسرافاحوا یشوط و یجهبج و یهاس و یرحکی

 یهاشداب لامهسک زوب ءكردبا تمینغ یودروا بودنا لذ كا ضایب زو و

 د رادرس رک ینترا : رایدتک بودا مادو یورک یی
 بودبا کم هدنرادبرق یسهملق ناس هدنعاس ۽ بوقلاق هلبا اا ی
 بولوا ما هلبلا ینیما لحس یرلدغاک كچ كربسا كسب زوکیا هدارو

 رسا هداز ندكس زوم اما یدلوا لصاح هسک زوب یتلا هد یهاشداب لام
 لج مولادم بونافلآ لام كم ندرلنا . یدبا راو هدنرکسع راتات زکلا
 (ناس) لردك تعاس ۽ بوقلاقندارو . یدنلوا نامرفكمتک یرلیا هرانات

 ربخ هلارق یرلنادوبق و نابعا ۰ یرافک لدرا هلم هداروب . لدلک هسهبرق

 .راشعد « ۰ نما تعيب هزلارق هرزوا ینوناقزیدج ردزا ناب » بدردنوک
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 رشللا قرف هدنربه . ردرتسانم لاثم هعاق ددع یدب کراو یساساک ددع
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 رب بیرغ هدنناب كنسوق نج . ردیلهشود مریدلاق شملوا بیرت هرزوا

 دما رس رب دبع مدا رب هرشط ندوق وب . ردراو یسوق هعلق لوجوک
 هبلص كنیسع ترضح نوک ع ونصم ندماخر صصص هدنلا هق هلوح وک

 بوک . ردسافنلا سقنا هکردراو لکیه رب لزوک ردبا ریوصت ینشیلیدیا رادرپ
 یرت كشا ناقآ ندنزوک یتح « روسدا دایرف نانک هحون حبسم ترضح

 . ردشمهلبا مات رنه مسر زارا ازم ی هراعف سم داتسا « هلسا

 , .  هیجم راثآ هج اهد هدیبس ریش .وب رداشاع هکزوا ردیک یلقع كنءهروک : ع
 ۲. داتسا هدنربره هکراو رایارس یلنشنهاش « عنصم . رد راو ا

 هریدنشهت اپارس یرلوا .ردشمتا داجشا شق ماع و رانآ انوک هج شاقن

 ءردلو یسهطرومو و بارش هلصوصخ بولوا رش رب تمینغ . ردولوتروا
 - ردراو سوف :زواستم کس زو هدا تولوا یتازد مدا .یراقافونس

 یحتف ادخ تولوا و هدیسرب هارارهش لوس ز یورو دور ما شات

 .ردلام الام هلیراجت هفلتخم ملاقا هکراو یناخ ددعشع ! هدا رسیم هرایاناع

 لیصحترلسااب هدنحما ءراو یرلهناخ كش را نالوا هدنمکح هسردم ددعقرق

 هکراو رازبق ناهج هبوب شکتضایر هدرلاسیلک هج . راردبا تفرعم و نید
 نوحما یلع ضف . راشمهمروک یزو مدح ۰ راشهمتشیا ییژوس مدآ

 بوسروح قرهلوا نامز توترف تیام  شعا دعم فقو یرلن | یرلاباب

 دوجوم ريغ تبادهر هدزب هلل ادح ! راشلاط هتایح تلالط بج و راشلاق

 «یدازوا نوزوا ییرهش نیس وب . رددومشمان اولی غم زسهناد هلیوبو
 بعص هنتر هن كنراصح . رولوا زارد راموط رب كالا ریرحم و لیصفت
 دمع ولیریوک هدنسهنس ۱۰۹۵ : هکنوسل وا مولعم ندنوش ینیدلوا راوتسا و
 بصن لارق هلدرایهداز لارق مان (یاحراب) بودبا حتف ینسهعلق هووناب اشاپ
 بورک هارو یا ۱ یدرد۶ و هسا نیس و هناصحم هنزخ بود



 ۰۳ یمن هعلق نیس

9 E و YE YE لس E YE NEI NE دوو و وهم و هو NIE RIE 

 هرص یدرا بوک قرهلوا نب نم هارلءالغ « رللرطاش یراسپ و نیب هلج
 زوُتطهجنراقع .یدک ینوردنا ةصاخناملغ هراب شتا اا ددع زون شب
 كس هدقدراو هنتلا هعلق بودبا روبع قرهلاح ییصف هاکس هناخ رتهم تاق

 .نظ یدلوب دوج و رشح زور ابوک هجثدیا شت 1 نور ءراپوط زیب لاب هرای
 بودا رارق هدنسهدرب ارس هرزوا سرت و راعش رفظ رادرس . یدنلوا

 . یدلکح هتیراهمیخ سکه قرهللوا لوانت راطاس هرزوا بد

 .ردسهعاف یراع زاص بولوا هدنمکحیرالارقلدرا -, یسهءاق نیس

 .هدنرلهناخحشرض « ردیهاکتخح كن رانادوبق شاب و كشرا كنب راراحم زاص اما

 .كنبرانک رهن یسهملق .رونلوا ترض رلاط هکود عون رب مان « نطرت نغاک »

 .هلغوط ددعر نوا .ردنیمح نصح یلهلق تردشع, لکنش هدنجایعناب اجماج
 هنروس ولو رج اودع رتشللا « قرف هدن ر یه 4 ردراو ی راهساط مظع

 .هستیا طبض مدآ رکس هدنرب یه هکردعساو ردق وا یرلهماط .ردراویراب وط

 ..ردمظعمهملقرب كلام همدا كيب شملاو هركسعكيب یتلا هل . زءد راط مر

 عقاو هدرب رب ییریب همنق هدنتمس وق یهدنفرط یطاب .راو ینوق ددع شب

 .لاب مظع . ردقدنخ تاق ییا و یراوبد هلق تاق ییا فرط لوا هلفلوا

 و به یسوقروف كنەعلق و ارز ۰ ردرطان هفرط و هل یرلپ وط زج

 هل یرلفرط لاش و هلق « قرش . ردقو یدنخ هدنفرط هقشاب ردندف رط

 نوشروف هدناح رب ندنناح ر ۰ ردلکد ضاع و عساو اما . ردقلفاناب لع

 .ید یراذاتسو قاق و هن لوح وک احاح هدنسارا كغلقاتاب وب یتح « رربا

 كما هارهش یفاقاتاب هدنود رب هسا هرصاحم یهعلق وب یللاتع . ردراو

 :ردلاسحم سا كلرک هسیرتم ندنفرط قاناب هدلاح و نکن . ردلپسا صا

 كنروک ردراو یرریوصت نج ترفم هرزوا یسوف رب هدنناح لاش

 نهعاق وب بولوا هداس ریقح ءرارید (یسوق نج) هدهبومق وب . ردکیلقع
 نع نوک: رب مهتا ااغ لا رود را ارد ات ی و و
 یاب وور ددعنوا . مدروک هدیورد بورک هلبحرخ لکو كناشاب
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 3 !!رلدموا یرهم کک هحراو 5 نمرح لاو ه یدلاغوح یدوف

 - هدرهظ تقو بودک راغوط هلج هبرغ بناج ندنتلآ شاضوف هدمب
 بوابزوح یرادنب كراهاکرخ و همیخ هلخ هلکمنا یا دهه نزار لی

 ها مظع یالا هنس بونلاج راتاحر ریفن ندفرطره هللا لمح ه را هناخ راب.

 هدتعاس ۲ بود | هار منع ربارب یشاب تآ هلا راد م.یمادختک رایج و5 ناک

 و « مدروص همرلربسا . یدنلوا ثکم هدارح رب هدنفرط هم كا غو

 راریس-۱ ضعب ندزب یرلانطاق شارغوق هدلح وب . رایدمهلیب ییدآ كنار"
 یاس نه ۰ ىدا سالخ زامدا یول اا یا نول وط نا هلهاب )7
 ا توط ندتیغاط داو مک هر وا یک رزم

 هني ره رغڪص تالو هنس بودک هنفرط هلق تعاس ۽ نت اراق چ ریس تلو

 همکح یدنفا ناضمر یسالنم ودروا بودیا مکح مساق زور هدارو . دلک
 كرنا ندا لوا رداص رادرس روتسد لر هسد « ردیشوت ود رفس » هدنسهمیخ

 هدتعاس ۳ ندنا . یدلیا دق یشعتكناشاب نسح رب هرزوا كمنلک ند راقح

 رانادوبقو كشراو ورب عج یل نیس . كدتيا مارآ هدننرق یمهعلق ( ناس )

 هسک شمت ۰ ییهاشداب لام هسک شمت زو قرەلوا داقنم و عیطم بولک

 كو كنودروا هلیسااده فحت ردق وب بوربو هلارق هسک قرق « هرادرس

 مالسارکاسع هلمح حایصلاییع بونلوا هیبت میظعیالآ رب یسهتریا . رایدتیک ه(نئبس) هنب بویک راتعلخ و رلیدلیا تیاعر هنیرطاخ بیبطت كنکوچوک و

 ااترس یاغلوغفلوط و یوالق بولوا قرع ههرز و نشوج و هبح حالس رپ

 تخر میس بولوا راوس هرالاثم ابص بسا یزانو نالیهکهلج قرفتسمهحالس
 یرح و راقحناب یناوسشخن دالوب هراب یتاو رارک | هفیطق مورجو رابجمابو-

 باکر .هشکربت شکربتبولوا راوس هنیرلرزوا رایزاغبودانود هلیا راساطوح
 نوناق یرلکب یالا و رلناریم ریمو ارزو عج نوک هوزوا بادا هکر
 رودع یالآ ۰ یالا  فص « فص هدنرللرق یللوق و هدنرلرب یلرب هرزوا
 بوروس ینساع اصپسا اشا ىلع رادرس هدقدلوا ناباع یسهعلق نب,-بودب۳

 نم



 ۹۱ یلاکشا كنس هعلق وشارب

 مور هدنرازاب هجرک ۰ ردراشلوط هبهعلق وب راراحم رتکا هلغلوا نیما زارب

 * اراخم دنه « مج . برع نکل ۰ ردقوب راناتسدب یلهبق یک یرارهش
 بز 9 كس رلعاتم هح ۰ جافسا هح . 4 س ‹« یا لوم

 رطعم یغامد كیاسنا ندنهح ار تایرطع نوک ان وک هدنحما یرازاب . ردرازاب

 یراناخردق یدبنوا . ردا تسم یهماشیموقوق یسیرد نیطالط و رولوا

 .یراح هع س ملاقا بولوا اس هدراناخ وب ران اکر زاب هرمشط . ردراو

 .غاب ۰ فیطا كي یساوه و بآ . ردلدرا رصم رهش وب اریز رونو هداروب
 ؛یدومرآ « یسالا « کیرا . رولوا راوخشوخ یموزوا ردباسح یسهجاب و

eaeردعفاو هدن رلکوص كيما مانا رہش . ردحودع ا ضاس  gS 

 .قوذقوچ كي بودبا راصاخ تبح هلیمیابطو فراعم بابراو ینابعا كرہش
 هرلهبارا وطنح ییربم لام شوغ كس ىللا هدندارو . كدتسا را-فص و

 ..یدلریو شام رربو هقوچ ررب هنیرلکب یالا و هرلاغا ضعب بودیا لیمحت
 .یللا زو بوریو تعاس یلانیم رب و شام ییا و هقوج ییا ید هریقح

 ۰٩ ندنآ بوک ندارح رازنح رب هدنبرق (یسهماق شاضوف) هدنعاس ه

 مپ  NIE NeDEN IENE NIEو رب  NDE NE NIE NIE NIE NEDE NEDE REFE NIYE NE Nاد و تر ی ی ۱

 . نواهد نکن دانا ملست هرکسعرس ینهننزخ . كدلك هنسهعلق شاغوف هدنعاس

 . یتهعلقهوشارب . قدنلق زات هلراهرخافتعلخ هدرکسعرس ناود یک ید

 ۰ یدک رلءردا تعلخ تور و یایاده هلارف و راد رس یادوق

 طخ ند فرط تداعی هناتنآ نکا ن لک تماقا هد هعاق و ز
 .هرخاف تعلخ هیاشاب ىلع رادرس بولک یسادختک رابجوق راکنخ هلبا فر رش

 وابو راک ر هب اشار دمحا ثالم بوزتک هارو نوھ ۳ ردان رشم رب

 .هلمنافو كناسشاپ دم ولبریوک بولک هرخاف تعلخ ور هرلنارمرم و ارزو

 هدهماشاپ دمحا كلم بولا مالعا یترادص كناشاب دما لضاف یلغوا هرب
 ارزو هل هدکدنک یرلربخ یجاکن كناطلس همطاف یسهع رک دما ناطلس

 هدنلغوا وابرب وک كرم اما .رلیدلوا ظوظح ندنمولوا وار وک اما راس و

 -هللاءاشنا ؟شم رولوا یار رهم ! العا یتق » بوسر و دوحوالصا هنغح الاق
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 ناما نآ لوا و رایدریو ربخ فاش همد «زراللو یزس نوک یجنرب نوا
 اشا یفرط رب یهكنهماق هدربقح وب « رابدالنابهلام عج بویمریو نامز و

 : ماشا
 هعلق ر شلوا عفاو هحل هلارح و یه ۰ یلەرد --. هعاق لاکتشا

 هلفلوا عقاو هدرب رب هدنناح یراکزور زیدلس یسهلاوح نکل ۰ ردمظع

 .نهعاق بودیا اشنا رلهیباط نیتم لاشم هعلق ددع ییا هدلح وا ًاطاستحا
 ردمظعمیرلهساط بولوا مخدر انب یدادش هعلق  راشعا صالخ ندهلاوح

 .ددع كس ییا هلمح . ردراو رلیوط زم لاب ددع رشللا « رقرق هدنرب یه

 نورد . هدرزاعوق و ردقو هسع هدنو اعطق و الصا « راو یطاطلوص

 .ددع روا رشب هدنارسیه ار ز ردراهطوا ددع كس نوا هل هدراصح

 .یرب یه «هکراو یرلهاخ نوع تربع نوملقو شه یاقوف « یاس

 .ضابب « یوام « یراص « لیشب ارس شقلوا حرط هرزوا هسدنه هنوک ررب "
 :هجت ۰ ردرارومعم یارس روتسم یراماب و ماد هليا راتیمهریک یلهحرط
 .ندرلرونم ماحو رولب نوک انوک . ردراوا یلوتروا هتحت هربدنشیرلتوسب كيب

 یرب یرب « ردرهش رب ننه « راو یرهروصقم و نیشنهاش و یرانزور

 .« راو یرلرید ددع شع . ردانعر توب یهلاوح تاق تاق هنرزوا

 رلکدرا و هشدال زو زیشنکیا هدنسهلحهکردیقطنم رتسانم یسنکیا یعرک اما

 .بولوایلوتروا هللا یالاق ضاس و جر, یراص یراماط كنسهلح . ردررقم
 .تسقرق شوراو» . ررتسوک نرز هش بلصیهدنرزوا كنراهلق دا 0

 و ا راد تاقا قلاب هدوب ؛« رایدتنا لع لوز همد « زیعظوا
 .هدرابد رب نوملقو شقن و راکرز یارساسا تشه یلهجتاب و عاب نالوا

 - ردشملساب هرزوا ج رطش بر یقاوسا هله « یرازا و یثراح ۰ قو

 نام لعا : ردطد هرزوآ مارک ین, ناو اکو دعنع لس کا
 شو مس هدرلوشراح هرز وا ندآ یاس و ناو بو هل ثنا هدن راهناخ

 .یرفد كنراورب .رلیدک هزوموا زوموا ندنتژک مدآ هدنراقاقوص .راردنا
 .ندنسوقروق ینایع هعاق و ارز . ردراو مدا كم زو: هدرهش وب هرزوا



 ۸۹ تع نع هنس هعاق وشارب

 EDIE DIENSIENSIEDRIENSIENSIEN-IENIENSIE RSE er دم مع همه حومه موج وم بو و

 نامل یحهظفاح كب فسو یی هردنکسا ےہ رلهعلق + رلیدتک ھا ناما
 هک قر هه یشراق ندرکسع هللا قلوا هدنناح یشراق كر اما . یدنلوا

 ۰ رلردعا رس 8
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 زمکیدنیک هنسهعلق وشارب ندلحم وب
 لوق غاصندنتاابا ییا مور كناشاب دمحا كا ءضدقا بولوا هرواشم الوا

 ترد هنصح یهاشداب هسزخ هدنتلا یا كن یلح لوق لوصو كن ییاعصم

 اشاب دحا كل« ید ریةح هدنراقدناوا نیست هنسهعاق هووشارب هليا رکسعكم

 بودک تعاس ۷ هلق بناح بوقلاق ندننلآ یسهماق شارغوف هلینذا

 یراغاط لذرا هليا نادفب رهنوب . قدلا لزنم هدنرانک یره (هووشارب )ب
 ۰ . رولوا بصنم هتلوا ریک رهن بیرق هشاضوف بودیا عولط ندنسارآ
 دم واشاب یردق یسلاو هرتسلس . شعا راو یمظع رهش هوشار هدلحم وب

 یعانغ لامو ردا دایر, هلا نا بولوا ن برق هررش و یگرق ناخ یارک

 . ناینتک هبا غ دوو بولآ

 لارق مان (شاردنآ )» -. رشارب ےدق ردنب و مظع رہش فاصوا
 زاس بولوا هدننکح یرالارق لدرا . یدسا لقن مرلریسا همد « ۰ ردیسانب

 هب ی نانع كنب راراجم زاص وب هدنامز عیج هکردیهاکضت كني راکشرا یراج
 .ردرامدا راحت اقنع :شیدنا رود «لقاعیال آر ارز . ردشمهلوروک ی ناصع

 هدنرالا هرزوا راتا حالس رب هل یرلورب « یراکدریا « یرلناد ق هعلق وب

 رهش یزب قراقیچ هلابقتسا یرکسع مزب بودا یالآ هلی رلاصع شوموک
 بااح كرش هنحرارجسع یا یی رابد رب دتا تم بورودنوت هنشوراو

 كيب ترد بونوت ید ران | هلی راهاکرخ و همیخ بورتسوک رب هدنسبغ
 ضایب وس هقوا ررپ و تا هقوا من هنشاب مدا بودیا رفد نآ رد یز رکسع

 ملست بورمتک ندنعاونا تاو رشم و تالوک ا را هروک اکو و ككا

 بودبا لیصح یییهاشداپ ةنیزخ هللاءاشنا رسنمرفاسم نوک نوا » بودی



 KOE NSIENSIENSIENSIENSIE و و هوم و هم و و و وص وع  هص صح وصوح ومجوج وجوع

 هک دخ و فارطا هدنحا کک . یدز-ا تعاطا الصا هعاق نکا هلو

 ندا هرصاحم یهعلق هنب رزوا كنو . شعا راو رکسع و یلاها قوجرب

 TT « رایدتبا تعارف

 ماذعمرادرس اشاپ یلع هچرک هکردلوا یبس --. هرصاح زا تغارف بیس
 6 ود هعاق نوجما ییدلر و ناولو تامهم ,هناخهنج هودنک اما . یدا
 مساق زور نکل .یدنا لمس حقق هن هسنل وا تریشانم اما .یدنا لکد روما

 روماحو ندننرنک كفربو ناراب هکی دنا هد هبت صرب هداتشتدش بولوا بیرق

 رکسعوندنفیدال وا یناکما هتکرحردق هرذ كغاآ و لا ندنترفو كغلقاتاب و

 مال یوهآ تعارف ندمرضاجع قافلا نه راقدامقم ههر ناس

 یهاظیرلبالا اشاب دمع كوجوک « یدلوا نوک یجنتبب مامت . رایدلوا سونام
 : كنبرکسعراتاتیرکسع اشا دم هجنلوا ا ندشقو قلشوق ات بولوا

 : قوم ناه . یدهمللسک ینارا یراهارا تاسرلغابغ لام و سسا یرلقدل 1

 امر هرللاشارغوف بولوا جز دنن ربا نادوق ییشاب : یللب ددع شه

 قوحر درّکح قاراب و رگتن یلجاخ روناط روناط قرهلاح لبط و هتمروت

 لضح یرب ندا زکس مز کلب . رایدلوا لخادهودروا هلا نئازخ لام
 باوریتک هبا ین لام و تراسا هدایز تاق چ وا ندابشا و ندلام زمکیدتا

 . یدیا یرلناوج هجم یرلبوبم و بوبح هله بولوا ها رب ریسا رب
 مسا یا شعا كس رب شعلا مای هدرلشادرف مرغ و را هاش مع

 هد هدنسودروا انشا دغ هاوحوک للا هدنککع ندنرهن هست < ردراو

 ناملسم تازغ هن ادح دمه . یدسا لق هد « مدتشيا سا كس چ وا

 تراسخ وتراغ هدسرقندوب امدقملرلبلهسع بولک هلا لانم و لام ردق وب

 .یدلوکیرازو درا ترصت رک اع هس .یدنل | یعاقتنا هلراهعلق ی راک

 بولک هنشاب هدنآ وا نکیا قو یلقع بوروک یون ینادوبقیسهعلق شارغوف

 ۱ یا نادا» بوکید یرلقار اب ناما ضان ندر ید هرزواهلق ناه
 هدفرط یرب بونب هراقاق یرلکشرا و ریو ینادوبق هعلق هد « نامع لا

 ۱ ونک اشیا لا شرط ا ق



 AV یسهعلق شایغوف .
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 لال ایف ! شمالپوط قرهبمرودنوق هبارح یعوط بودبا نایصع ینادوق

 . یدلک هنسهعاف ( راو شاغوف ) هدنعاس ع بوقلاق ماظعم زادرس

 .ردهدننکحیراجم زاص طقف عبات هنیرللارق لدرا . یسهعلق شاغوف
 نوک لوا بویعا تعاطا ینادومق هلغاوا یرکسع و یب د قرا

 بوقلاق مودروا ندنفرط اشاپ دمحا ثالم . یدنآ بوط هراب هراب هرکسع

 . لدتا تکم هدنا بودنا لق هنسودروا رادرس یهدرب زاک یسهلک بوط

 ددعكيب کجا قارحا یثوراو هلحبواوا رومأم رکسع هلج نوک یستریا

 هنیرلزغ | یراجیلق قرلوا نایرع یسهلجبوزاب یدک ندرس رداهب هدیزک
 بوربک اورپو كاپ هشوراو یشراق هلا روبع یلوا روم هدنیدشوراو بولا

 بوررک یرلمدآ قالم قالش قالبح وب یلاها هالشاب هغهروا ج ءاقهنمشد
 ید مزب هرانو نکیا ناربح و هتسمد هسد « ۱ شلوا یدالروت « تدم هب »

 بوت هرهن ییرایدنک یرله هکرلبدروا ینابیرع روتاص هلب وا رابزاغ قالبج
 نادند قرهلوا نا قص هدیمیک بولوا ربسا قراقح هفرط یرب کا

 یشوراو رلیزاغ هلکهرو رارق هرارف هسلا یرلراس . رایدلو اهر ندغمت
 لامو ربسا ندنجما لوسارش هدنتل| هملق ات بوروا هشتآ شمشلانم رهظا

 باشخا نو هن و نابرع تاع هقرالا ندب وط بولا ممانغ

 یشوراوبوروع هلتمال- هنف رط ودروا یرلرساو اشا یراقدل | هلرابحف و

 هدر بولا رلراکش داره هف رط یشراق هنب نرلاتف ضعمب .راپدلیا ناغارج

 یشوراوهعلق هدمب .رلیدتا رذک هنفررطملاسا نعاغو نلاس كلردبا رلکل روانش
 .یدنلآ رم-ا زواحتم کس نوک لوا بولاق هدنحما نادیمشاضوف هماق بوناب

 د لوح ۲ هابر ۳ راتا بول وا نامرف دعاش نوک -نوا هدهعلق رز وب

 تحارو كن رکسع رابره . یدلوروتوا !رظتنمهنسهلک نو كناشاب

 سا ندنمشد نانا هرجا ۳ هدد قدنخ شاغوف بوامروط

 بوط زج لاب هراب كسب یلزودنوک : مک وا هحش رلکدتسا دصق قلآ
 بودا شون تداهش دېش راتکس وادما هحرازو هدارآ و « ید

 هن ؛ یدرارولوا نامداش بولا م اع لا تاغ اد یدردبا ماست حور



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۸٦
 ےک ےک ےھت ےک و ود ۱ د و یی هک ی ۱ کد ا ےک ےک ےک ےک

 . دشا لوق یغملوا ربارب یاب هلب راتبکیب نکچ هبارا یلنیدوب ترد یرالام
 یلام انغ هسیک ررب هیشک ره بولوا هسک رب نوا هلج یناما رالام وب
 نکس یلاوما و ارسا راس . قالوا ناوخ هحناف بوشولوب یک یاب شادرق

 اتا هسنک رب قرق هج یناخغ لام هلرانآ بودیا تخورف تکی زوب
 تباتک هدریقح بودبا یاب" یک شادرق ربقف رتفد بجومرپ هتک زوب رک

 رب و شورغ زوب نوما مکیدتبا فرع سقت هرازاغ وب هللا تماقتسا و

 یهدودروا .رایدریو نادعمشلوچوکشوموک رب و تآ رب « ریسا ضحم رون
 .هلام ردق و بودا تخورف نمالاب هدنلحم مات یلام ردق و مزب رای زاغ

 زمشیدناص هنسام قوب امدقم مزب افیح » بودیا هطبغ هزمغیدلوا كيرش
 ۹ .لامهلا كرقف یاباوا هدلح وب ادخ دم . رایدکح فست هسد « ! هراعاتم
 ۱ هو 1 یدرک راج هعا ندانع

 :لامهسک شعلاكیب بوروطوا هدنتلآ مولاهوق ٌةعلق و نوکنوا رکسع
 + تاوالرهدیک هبونج بناج بوقلاق مظعم رادرس هرکوصندقدلآ یییهاشداپ
 ۱ ۰ لاها تولوا هدناما و نما ارق هح هدلحم نت . قدلآ لر هدنرانک یرهت
 هلنع شماعا شوراو كوب ر هدلحم ون . رلیدیا هدها ریمعت یخ رلرپ

 هش ندنآ . یدمهلوا ریرح هلمافلوا هدنامرطاخ یمسا ؛ یدروسروط

 .هدنرانک یرهن تلوا هلردک تعاس ۲ هرجا رلارح یللوصحم هیونج بناح

 . كدلك هنسهعاق ( هحاق )

 ۱ عقاب ناف کسا (هجق) لو تم یقه
 شاب بولوا ندنرلهعلق یراراحم زاص و عبات هني رالارف لدرا ۰ ردراشمر و
 رالعوب » . مدمهدیا اشا و ریس بوریک هبهملق وب ریقح . ردیکلم كنیراساباپ
 اشابیهارا یجناغوط بونلوا نییعت یجهخرچهنب هيد « ردناما و نما قترا

 شاظوف هنبناجهلبق یرابا یراغوط كناريمریم هلج .یدنوانامرف یقانوف
 .شا خوف وص نعاس ف . رااالوا اور کا e یس ەعلق

 ږغاغو هلولو رب هدودروا لاحرد « یږلبتا رابوط زم لاب هراب یللا هدنساح

 .شاضوق رکم .یدلک بوراو رامدآ هنناحیسهملنشاضوف ناه بولوا ادیب
/ 
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 ضا و بول وا س ناز ما ) ارب ( اوي «هزو ار نهفته و

 , رابدر و تفاض قوحر یلاها هتسهلوقم هلذخ لک بل رامراتاب

 تولوا هرزوا فوخ یرلنالوا ضع لها و شیدنا تفاع دلم رکسع

 ءرایدتنا رذح هند « ۱ ردهلبح یعاهندهمرجما بارش هلو كرانوب کلب »
 زونه یرکسع یناغع هعاق و ارز . رابدلبا اطخ و ومس هدن راهظحالم اما

 تنا« ردشماملا مدرسا ندرانو « ودشمامارغوا هنیروخ رانا ۰ شمروک
 هوا یسیلاها ءلرهش وب . ردزسناکما یسالیتسا ًاناذ هلغلوا عقاو هدرپ ایاص

 بوروکیرابلتببه كمالسا رکسع یرلباش و نایص«ع هکردراهلبا و زوغوا
 تباصاررض رب هنیرلهاب و غاب كرلنوب ندرکسع .رایدلوا توفالرهیمهنءهرید

 تیاغیتاخ ۰ رایدلبا تفایض هلبا رلبارش بودیا تبحم ءرکسع هلتهج ییدما
 ارق كرش و . ردهدهجرد ر زاملوا فیصو هسا یتمینغ بولوا اقنع

 یراناما را ضد یسەق هفوصاا هرزوا رارباپ یک غاط هدنعرانح و

 كيادنب هلخ . راو یس یراسد یادش قلا زو هدب یا« قرق ی
 النا هدیشق و زا .تراوا هد رتط یراکزک و دا ۱ ۲

 تمینغ هبتم و ات . ردراو رایادغب رمشع شلاق یرب ندرالیب ۰ نعوروچ
 تولوا هدادرارق هرزوا تنما هدنما نیش وب رادرس ندنهادلوا مرا رک رب

 شوناب نیک یوق عنام و مع> زجاح اریز ۰ یدردنوک رلرکسع هفرطره
 . یدا شلو تحار و نما یرادد لدرا هلغاوا فرطرب یسهلاغ

 هدهسج زوال رېش بودرکس هلاتیکس زو زکس هدنسانغ لکیس یندربقح
 ی. كنسارس لام امدقم ,بوراتقیح هنرازاب مواهوق یغانغلام زمغیدلا

 رر یک یک یراشوغ هسک ددع ید زمغیدل | قرهلوب نوفدم هدنکشنا

 تمیقیذ و یراریساو یرلتآ قاب امدمب . كدلبا یردنلق مست قرهلآهسک

 شقنمو عنصم ادتبا بودیا ترشابم هک تخورف هدراژاب یبایشاو یناوایس
 لار رابط هکود دبع كس هارلنآ شا ددع ىلا هیارا للماح وطنح
 هلبرکد هداز و هلام "یشیه طارق « طارق هدیناشا راس بونلوا تخورف.

 یرغ هلا لام زمهدراقح ندارم یک ید اب
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 . یدتیک هنیدوب هلیرکسع نردوب بولاج راتاحر ريق بوزو ینراهاکراب و
 هسع بویاا هرواشم قرهروق میظع ناوید رب ردم رادرس هداننا و اما

 ۱ ءطاراو « یرک | هلیرکسع راکش ودع راتات هلح نوحما قلا ماقتنا ندنراساح

 الو فراق نالا لو و فراغ ی الا هد لب ۰ راو

 یناشایدم كوج وک هنی بودن نامرف ییراعا نالاتوزالآ یلیا بوراویهسم
 كس یللا و رک یناعع هد رک ددع كس قرف . یدلیا صا ام

 .هبانغهسراید هس كرەك هیشراقیهسن من بوقلاق ندنتل | مولاهوق ون رانات

 یا تر دا ياع رک فقط را دانا زدن وک
 قرهلوا تهحکی و لدکی هللا لارق بولاق هلیرکسع كسب نادکس كن یلوطانا

 ۱ هننازخو یهاشداپ لام نایدیا لیصح بولوا دیقم هلیصح یییهاشداپ هنیزخ
 .معخ بوبوق هنجا یسملق مولاهوقهبج ینارزو لام راس ها لم ادرس

 نییعت یظفاع وق هنیرزوا یناشاپ نسح رپ و یناشاپ شاب لانچ هلیا اشا دم
 ها لف ع هح أا هرب هل تف هعلق ANG اما . یدلدا

 نیتم تیا هعلق وب اریز . رلیدتک هريس یهعلق و رایدتبا ثکم هبانط بانط
 یراتالولکس و لدراهل رام زاص . ردیدناک كنسهععف لدرا بولوا ربتعم و

 مدارا هرف يا . ردهعلث ر لزکو نکنر ۰ فطل نداد یدودح

 ٌهماقرب لکشلارودم انب هلغوط شلوا عقاو هرزوا راب یلقاریوط عفتیم رب

 .لمکم ۰ یلاسیلک ید یلوق رب ردرونم و ضاب طب وعوف هکردانعر
 . ردمظع ردن تاق یا ا ی ها هبج

 بولوا هاب و غاب هدرب رازن رپ هدنسبناح كتهملق -. شوراو
 .ددع ج وا ۰ ردىک هعلق رر یر سه هکراو یرلاسالک رکراک ددع رک

 .تداع ید هدنو . راو یناکد كب ییا ء یمهناخش رطب ددع نوا . یا
 - ردقمر داص هرازق و تروع یعاتم و لات یک ینداوا هدازاست ران

 .بلالقدنخو یلهباط زکس یوق چوا لراودتاق رب هدنفارطا كنشوراو
 روس یک نیصح نصح رر بعص تیغ یللوپءارش یفارطا قدنخ و یلوط

 .فورعم یا رش ندنادلوا قوحتباغ مزوا هدنراعاطو غا كرشوب ۰ ردراو



 ۳ ۱ یس هعلق مول اهوق

NIE DIE:و و وج و یج  NEDE KEDE NEE KEDE NEDE DEI NEDE NEDEو  XIEDNEIE NIEرو روم  RIED IE 

 اعاد ؛نادنخس تفرعم لها بح و مرک بحاص رب . هیلع هللاةحر . یدلوا

 مان هلا ماظتناو ماظن لاوحا هلهجو یه و مالکلاوبا و خروم « نادنخو داش

 هدادرا راد هلراریدت و یار انوک كسب هڪ . یدیا ماه ریزو رب شمریو
 هثداحرب نکیا هیوا لاح . یدلا مان كن بودبا رفظم و روصنم یرک اسع

ye.یدلوا عناو  . 

 نیدوهدنتلایسهعلق مولاهوق نانلواتکموب -. شحافوشحوم ثداوح

 رایحدانرف ندهرلهعلف هژیناق .هنروطاومیش « دارغلب یللوتساو نوغرتسوا.
 تیالو ءلیا ! شبت مناطلسناما : هکراشمنا ریرحت . یدلک رابوتکم یلناق هلیا

 دهع قرهزو یحاص بودا كلد مان یراساح دم رکم « یدتک ندلا

 یلناتع» قرهلوب یلاخ یتبالو نیدوب بولیب تمینغ یتصرف ۰ شمهیا كالنکت
 هتمواقمهزب رکسع نالوا ظفاحم .ردشو رادح رس « یدتک هتراغیخراددلدرا

 ندراتام فلت هرزوا نمرلهعاق نالوا رواح هندح رس هسد « رداکد رداق

 «یلتنپنیجرا « كبءزج ندنراهعلق ینرق نیدوب بودا عمج رکسع كيب یللا
 مان ژادنناکب < راوفاح .هطوااب ؛راصح لزفلا « كب ناح « ناراتروق ناح

 رلک-یهمان یلغوا نانک « یغواناکب « یلغوا نرز « یتاصق و عالق « هقللپ

 البتسا یرهعلق کود « هکود اورب و كاپ  هرمسم « هنع قرهلوا كلرب هللا

 یسوروس نووق ید تما قرهلآ یتافد و یا لام ردق و بود

 هل كعالف بوردنوک ردق هنب رلانروط وصم و دارغلب هملق . شمزوس ا

 , یدارقبویم هوا هدادرارق هدمب و رانلاب قارحا قره ییرایوط و
 دداا لع راد رد نالا یخو .ردعلا راسو را

 وا هلا تن هازغ یردلوا نا اړک نیغ والف ناتو ی وا

 لیعامما یریزو نیدوب هبیهاشداپ ناوید ها نایمرد نماد بویمکچ مد نآ
 بوقلاق هدنآ وب هلکشلابا نیدوب ؟ مشادرق مث همروط زبت » بوریغاج اشا. .

 یلارغ یارغط هيد « نیش هش رادحرس نیدون كردنا رب یعانوق جواب
 .یدربدک ید هرخاف تعلخ رب بوریو هلا اشا لیعاما یفیرادرس ما

 ةلکرخ و همیخ ندنلا ییهماق مولاهوف تادرا اتش لع انآ لوا نا



 "ین همانا ینجابلوا ۸۲
E ETE IE NIEMINEN NIEدوو یو  E NLجو کچ اشک کک اشک لک رای  

 اوا د تدرنابنک نالوا یقر ید لارق نآ لوا . رتدلبا ناسا

 هب ارا زو و و روس رب و هک سرا هیاشاب ا دارج رک نداق

 ناربهریمیدام رب اشاب دم لوجوک هراچ بوریو شاق هبارا نوا و هرخذ
 .یدلوایحاص تاراد و تردق ردق نت رب هلدس یا ردا نکا

 توا هنس اوا و تامهمو هناخهح « هناخراب < تر كشو اب نه ارز

 رلاط دم هسک كم ییا ناه» یدعا هلخ ادم هد بورود هسمک یتراقدل

 تراسا دق راتفرک هيد « ۰ یدیا راو یتوتلا سورکنا هسک زوب و شور
 رر یسهدننرخ رب یه تلاص كنیرایزاغ اشا دمت . رابدلا هاکح راتالوا

 زور و بش هدنروض> بولوا كلام هندو هسک زو و هناخراب كناد ورق

 هلو رانالوا ردام و عبحش هتشيا ؛ یدرلروروط ناوید هج لا ناملغ هع

 3 ارز « یدلوا ییا كب نوا لارق یی رفس وب . رلرولوا یاب هلیلام اع
 ییاهدهتفه رب بولوا لقتسنزا دس لارق . یدلوا شونابناک نالوا یر

 .یدلبا ماست یهنیزخ بودبا لیصحت هیق كلەنس چ وا ترابع ندهسک كم

 هک اقح . یدتا نم هنکحهر و یخد ینیهاشداب لام هسک كس نالاق یاب

 . یرکف نیرود كشيدنا تقام یاتاب ىلع مرک ۱ رادرسهلح ریدت و یار و
 تباغ اشاب ىلع ارز ! ردشلوا لصاح هليذوف تاک رب كناشاب دمحا كل« و

 رزو رب ریال بحاص « یحاص هلصوح « قولخ رصیم دم « زاوللد

 اب ه هلایحرقیدسلا کیا تابلو یایتک(. یا رقم
 یدیفحكناشاب یریپ هرق یربزوناخ ماس نالوا یانسح و تاربخهد رولیس

 ۳ کوب .یدیا قو یعوغو رب عام راب تا ولصیهدنلا عاص هدر . ىدا

 ءراردا لقا یغبدلوا هدهدمع هلایضر رکب ابا ترضح كفص ون ریس لها

 وتن هدنتمدخ اتا ندح نادوق هده ۰ شک هند هداسلک قرف یسیدنک

 د# شیورد هدندنآ « شما باشا هربزو یمن قاط ندنا بولو اع و
 دیفس رحم بولا اجاب نادوق و یمادختک هدلاو « رادرتفد . یسادختک اھا
 رادرس هلدرا و ددد پولوا طاراو متاف ندنآ . یدابا ان هنلق منت
 موح ص یی اعت هللا هم نم هدنسد راوب وا حتْفل ادب بودیک هراو واقرهنل وانیعت



 ۸۱ ىس هملق مولاهوق

 هود لک I XS YI ISE XIE وی و XIE EDE دو NIE وی REDE HODE NEDE NESE NEE جو یو یوم یوم و

 رارقهدهفاا م دعا خسرف رب ندودروا اشا ب دارا و لارق نآ لوا بودا

 es ردنا لیصحم لام بودا رس یارک مولاه و رکسع اما رلیدتا

 ۰... یدروروط لوغشم
 ندلارق یودروا اشاب دم لوح وک نکا رب ندرابغا مع هک لوا 1

 ندنرابحاص « یدلاق هدنرب یراهاکراب و همیخ هلح بولوا باغ هل رکسع هلم

 هدا راتربح . هحوق هحنلک هرادرس ريخ و . ىدا قو ناشن و مان

 تلاص كس یا وا رونااییع هحک لوا اشاب دم هلوحوک رکم .یدلاق

 حق هفمصاب یثوناب ناف هلب راب زاغ ددحرس نک و حاسم لتآ درج و

 هدیمفاش تقو كرهدیک نوک رب هجیک رب كردیا لحارم یط و لزاسنم
 ناح و ندلد نورد هنمشد نانا شوینهآ و شوپم و:شوخربس كم شعا

 كا و شاواس قرهعارغوا بوقار نیا )و
 یلثم هکراروروا جیاق هل وا هرادرک دب نمشد هاوخ ان هاوخ بودبا شاخرپ 3

 نکیا هدنددص قلوتروف و قمح اق شونابناک نالوا رادربخ ندنو .دومشمان

 نوس كردا هحاب هک هده ر عم نادم و بودا مو هنرزوا رگیع

 اطاق كب یدب و هلک كيب رب قرق بول آ هفرصت تحت ییرارداج و هبارا 3
 شعلا كيب و پوط هداپ قرق و رارکیپ یلجاخ « سوقا « هتمروت ءریسا ا
 رب هودروا هدننوک ید كنتم نع هلیرابناوا و هاخراب راس و هبارا وطنح 1

 دادرس كرهلک راک هرزوا را ربص یک نامروا بوک بو رک ها میظع یاآ /

 اشاب لع ادرس و یدلوا ناطلغ یسهلج ءدنکوا یسهدرپ ارس" كلمظ

 رب و غيت عصر رب هناب بوریدک كروک ییا هباشاپ دم كوچ وک ندنساف
 دلوج و من هر » بوقوص یداشنهاش رب هّیشاب و رد ماحفلاوذ رحنخ 1

 تلایا رب هنسیدنک هیید « نوسلوالالح اک کنگ ۱ كهاشداپ ؛ منالسرآ دم
 ییربخ ینیدنلوا بصن لارق هلیسهدژم ىق ك شون نیک بودبا ناسحا
 رل هده ها اب دمع هسروس یب مکه » رادرس شدردنوک هتلود رد

 نحول ا نا « هداز شواح « اشاپ كالم هدکدید « نوسریو

 هدهرخاق هششا ا بور و لووك رومس رر, هلم اشاب نسح رم هلرلاشاب



Aeیسهمانتحایس یلجایلوا  
 )9:26 RIED و9 )96 KEDE NEDE DEDE BEDE IE دوم )و موج DIE NIE RIKE DIE مک وب

 لا یللا لارق شوتا ناک هدنتلا یمهملق ولاک هدرب قانوق سش هتشا « مناطلس
 ندلورق و جافسا « ندهج و هل و هس ید الاح . ردهدامآ هليا رکسع

 دامرات رکسع هسیا هدزس ۰ ردهدنددصقمصاب هدلح رب یزد بوزاب رکسع

 هدنرلحا مدتشبا . ردهدقمقلاق بون هدرغاط نوا قمالوا مدا بولوا
 1 هم لاو کا رواکنح وا هلنامرف .شعا قو یخد اثاب دجایدسس

 بیس E ا كشونابنک ردق هه یدمش . یدقح هزو نمشد

 «ردیابصن لارق ی هلیساحر راساج بولوا جاتحاکب یناتع هرکوصالا هتل
 هلفغلا لع بورودوقلرهدشنا یزککیدتا بصن لارقیدمش .یدنایدیما

 هنسبح زوک بویمرپ ویلاص یساپاپ اشاپ ىلع هدکدد « ! ردیا نوخبش رب هتبلا
 شونابنگبوریغاج هناب یلارق رادرس و . یدریو هباغا رضح هرزواقلوتوق
 : تفصناکرزاب ندنفرط یماشاب طاراو نت راردبا رللآوس اتوک هع :ندنلاوحا

 ۳ اوال وادرس هدکدرتک رایوتکم قیاطم هلق ساب بولک تشاع کیا

 ندشحوم ربخو یدلارف هعفدوب .یدردنوک هنیدز ثالارف بودبا راناسحا

 .هحکلوا .یدردنوک رخ هعالت نالوا حطم ن وک لوا ناهبؤلوا رادربخ

 .یدالشاب «غمرودلوط راناتسرخ یلەقاش هرق یشاط « یعاط نکد هحاص ات

 يا لارق و هکردو لوقعم : هک ی دد بوو رادرس اشاب دا كلم

 وردنا کا هدرافیطیج هلک كشونابنکومدرب دش هفاسم زار ندودروا
 ينابا نامرقو اشاپ میهاربا یشاب یجنافوط اداب شاب لاتج ندزب هدهنیراجا
 ` ۰۰ نوتچوک بونوق یرلولتآ راتات هدهدب رابا ندلارق . نوسنوق یرل,زاغ

 # اسید كجوک بولیروک لوقعم هغ رط ره یسهرواشم وب كناشاپ كلم
 "نیروتوک ز رنکیچ هدزب زکه ستا لوبقهنغولاوق ريم هدب « مناطلس : هکیدید
 «!ردهدنو شيا « ردو زوسهتشیا : اشاپ دما كلمناههدکدید « زام اقندناراب

 كوچ وک بوراقیج ینکروک رومسندنفرط رادرس بودیا بات رپ ندنرب هيد
 مئادنرق رادرس ! هراکوا کشا هللا  یرو » . یدربدکهننک ۱ كنااپ دمت

 و كکلم رادرس مدک دید «. یدتا یحهخرح هشیا و یرلبا ندلارق ینس

 سو تسد اشاب دمت كوجوک . یدلوا شوماخ بولاق ناریح هنب رازوس



 زا نام نا لا بک رخ ی زا نر رپ تی

 ۷٩ یسهرواشم هلا اغا ىلع رادرس كمابایرب

KEIEDUIE KEM TEE NIERSIENR DED DIRIEی ی  

 ارسالصاحلا ؟ یرولوا صالخ یخدرب راکش شمشود هسنغا رستفه ردژا

 ینصن . یدل وا در هراتات بونلوا لیصح ییصن هسا لاحهل یه ك٤ انغلام و

 بیطت بودن اناسحا لام هسک یدبنوا هرانات ندنلامیدنک اشابلعهدنوجما

 نوجایاملشراب بولیدا حالصا یمارآ كراتات هلرابرحیکب . یدنلوا رطاخ
 هک یدتنا سرت تفاض مظعرب بوروق هدرپارس هجهقشاب شیدناتبقاع رارس

 یرافدالشاب هناریمعت بولک هنب رلهیرق و هعلق اجماح ءلرایللکیس . زاملوا ریست
 هنن یرانات هلح نوحا قلا هلا غرطاخ كراتات رادمان رادرس هحنلک یرخ

 لام قوج و رسا زو لا كم نوا مدرک ویا بورد را دنا سم

 هرکوب بوقلاق ندارو مظعم رادرم . یدریدّسا یاب یودروا هلبا ناوارف
 هدانعو اد ندنکوا یسهعلف ( لهراودوا) لردا تدوع هع تناح

 نانک اس هدرانو ! یهنلا . ردشلوا فلت ینکكس زوتوا هدنلا راتات زکلاب
 بولکیک تاقولخم حج هدنارسنامهم وب ؟ ردسرالکد ززعم قولخحم و ضرا

 ثكموحیم یدنفا یسیو ! عیاقو ناک هشب رلشاب وب رده ٩ یعراذکد یدک

 (۳) بوقلاق ندارو ؟ « یدا نادابآ و رومعم نامز هن ابند » یک ییدید

 هلبراژودو ورب نادوقیسلاها لکیسهداروب .لدنکهنسهیرق ( كابنس) هدتعاس
 یرندلس یتا هنسهنزخ هاشداب بولک هلارق هد ناما كرکح رلقاراب ضاس

 یسهعلق راو تشتب بورب و لام هسک یللا زو لماک نوجما لام یرلکدمر و

 هلردک یرلبا ندنا ۰ را صالخ هشورغ قرف نداشاب ىلع یادوف

 . لدلك هنسهعلق ( مولاهوف )

 .هردس هعلق یراحمزاص حیات هسرالارق لدرا هدو س. یسهعلق مواهوو

 هلارق ییهاشدای لام هسک زوکا ینایعا ۰ یرارا شياو ورب «نادوق هلا
 ناسحا غاتوا رب هلارق هدازنم وب .رایدلآ كسم كاردبا ملست بوریتک

 . یدنل وا نامرف یسهمقلاق بونا همرآ بونلوا

 یسهرواشم هلا اشاب یلع رادرس كساباپ 7 هاوخ ريخ

 شایم لفاغ : بولک هاا یلع رادرس هاما ساپاپ رب ندهعلق وب



 یمهمانتحایس يلچايلوا ۷۸
 جوک )او اوج هو IE لک لوک جوک نوع وک نوک نوک )وم )وج )کوی صمد یوم TE صمح یوم صمد جم

 یرحک و هنسادختک اشاب كلم هلا اما راس و هاشاب ناسح و هباشاپ

 رانا یارک تملخ زودنارز ددعنوا زو چ وا ههر اس و هنيرليجابروج

 ردکلوسرع رش صا » بویمک هدهد رايدر وتملخ هاغا دالوب هاشیرادرس

 ةديهاشداب ناود وب ۰ نیسناشلاع رزو رب زممظعم رادرس مزب هکنوک و

 هنییم نید بولوا رایزاغ بیرغ زسهفولع یالا رب . هلیا قح یزمقح مزب
 یشادرق ند ؛ زووهلوا دیش ابو یزاغ بودا راد كرت  زریلک هدادسما

 نوا هد « رل هدا هلو بور یک راربق نمشد راد رحکی یب و زووه وا

 ى قاع لامو ریسا ردقوب »< اید و هاو د نادم یرادء,ش ددع ید

 زلال ریراتا توا و راازرمبورو رفدهلآ كرار « رابتلا ندرلا
 رضحیساغا یرحیکب رادرس ناه .رلیدالغا بوروا هرب یراقابلاق امطربث
 یرابجابروج نالوا رومآم هرفس و ییاغا ییطصم یغاط رکت هداز كا

 ان و قح ان هیوب نوچ ؟ رادیپشوب رد رلیزاغ آ قای» بودا راضحا هناوید
 «؟ردیمرالکدشاد ازغو شادلو و شادراق یرلیزاغ راتات .زسرروکشیا اور

 هرارانات نکردیک هبازغ وا «مناطلس : یدتیا یرامالک ریمكرابرجرک, هدکدید

 : زیاماشوق « زرامدآ یلغاب یغاا هداس یالآ رب زب « راشادلو » هکلدید
 «مهلوا رار یاب هدشونود هرکوص « زسریلآ مانغ بود رکنا 6آ وش رش
 هدنتدوع رفس هدمب «یدلوا حتف ادخدم .لدتک بودا طرش و دهع هید

 و مو هزع رلرزوا بوسد « ! روا » یر .كدسیا هصحندرانون
 اه لور هنادیم یرلدش هسد « رک صا . ادا مش مدآ

 در ؟برولوآ هدازغ زس دعد «اهلوا ریارب یاب هلکزس زب ءاشاح» هسا:

 ندر ادنانوحاقلا ندزلا یزلام .ز درب زاغ تف یال ر راما زکسرولآ
 عطقف زکدلواقیرطعاطق هکن وچ ,ردرده کریو کردا هپ رامفا م

 رادرس هجن ربو باوج هليا عطاقصن هد «زکیدلوا موکحهلبا یا ... موقلاراد

 زت « مربلک ندزکح ردا ضرع ههاشداپ یزکهلح نوحیشاب هاشداب : اشابیلع
 هید « زکسریلبب زس هسقوب كرب و ییرارپسا هلج هرزوا یرتفد ككرایزاف وش
 ! نکمه اما .رایدقج هربشط كردبا اعد ریخ راتات تازغ هجدیا مکح ییطق-

۳ 
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 ههتج هجیک جوا نوک چ وا رکسع هجهلبوب هتشا . رایدتبا رلتراسخ ردق
 . رابدلآ یتده هسراو بسا لزوک ردق هن هدهراس و هدنراد هل بودرکس

 .هباراكن ترد بومااق درف رب هدورک بولوا عج هدنساررگ لکیس و فی

 . دنا هرزوا قمقبج ندنزاغوب لکیس كرهنود ندانغ هللا لقا راب کو

 یسەد رع هلرلراتات كراب رجیکی

 یرحکی هللا یرالوف یرکا و نوو یوف هله هدنزافو روب اط 2

 یرواطقرهلوا هدایب زب » . رایدسا ندنجملا روباط وب بولواتهحکیو لک
 رابرجکپ هدایب هلح هيد « لهلاق دیلا رفص هک ر دیماور ندهللا هد هديا حق

 هدنرالا قرهقس ندنرلتا یراتا بودا مو هراهارا راس و هنرزوا راتات

 ناه هدراتات . رابدل,راص یک دروق چآ بوناقتارب مانع لام هده « ریسا هن

 « زرامراقبچ یرانوب هرشطندرینیصوب « زیرابچ یرابر جیک, وب » بونیب هرات
 هدنادیم راتاتهدروناطیرحیکب اما « رایدناشوروا یلمج ر ةلرلبرجتکی هید

 رتاسواشاب لیعامسا رادرس ناههحلوا دیهش هدیرازابهش رابات چاق رب بولوا

 نفرط بورک هیارآ یرابجابروج یرحیکی و یرارا شيا ناریمریمو اسا

 راراتاتناه ندنکیدلوروک لوبق ناباشیسیرب چیه . رایدتبا نلاحر هنیرابزاغ
 + رایدلوا ناور هبناح اشا لع رادرس بزشود هشو تآ مماخ و باخ
 عیاض زمشش رب هلغملوا هلیرایزاغ دحرس زعراریسا و هبارا مزب ادخ دم

 رب یروباط نکرع رکسع كم ردق و ندنزاغوب روناط نوک لوا . یدالوا

 هیوب اع ناب رود . شعبا روباط بیرغ . كدتنا اشاع هلبا رظن ناما
 هتنارآ هلا برج تطیید و لا قرطره ۱ ورا روت رواط

 هدنوک رب ندنجا هلس هدحلص ماکنه یدمش . شعا رواط ر راد
 قرهلوا یالا رب ئاغ لامو ںیسا ردقوب ینوک یبتریا كال ٤ک جوک"

 بولوا میافع ناوبد رب هدنکوا یغنان وا كناشاب یلع رادرمس درک ه ودروا

 نسحری و هیاشاپ مساق حارج و كروک رومس رب هبا ئاپ لعامما رادرس
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 قلقوج هلارق یسبلاها بولوا هدنک اخ یتالو لکیس و هدنمکح یرالارق
 روس ررب و انب نکس یدادش و پراص تباغ یرلهعلق ارز . ردلکد عیطم

 1 تالا راس و هتسارا هلرلدب و نادند یراوراب و ج رب و قدنخ . ردانعر

 0 هدنشوراو روما هدنرانک قاناپ رب هدنسرغ بناح ۰ ردهتساربپ هلبا كنج
Jهعاق ون اشاب لیعامسا . یدراو راژاب « یشراج «ناخ « اسیلک عنصم  

 لاسرایجابا هننادوق هعلق یشواج ماسح ندنرلاغا نیدوب هجتدیا ثکم هدننلا

 ن | هجناک شمقبچ یزوک « شملیراب یشاب هیاشاپ شواج ماسح « بویلا
 . قرهلوا قرغتسم هشوح و هج تاع هلح كردا ادل رالالد هددحاو
 ندفرط نه سمشلانم رهظا بولا ههتروا هلیشوراو یهعلق . یدنالرضاح

 1 ۰ شهراصح نورد ندنسهلاوح كنهعلق ادا بوشوا ی هراوتسا روسو

 ۳ هلفرط و نشد . یدلت | بوط هراب یللا قرق ندءءلق بوروا پوط نوا

 یخد ههعلق ندامراو هتعاسیبا .یدلریو شت ۱ هشوراو یغاشا نکیالوغشم

 ددع زو ید كم چ وا . یدارک هنا كربیدبا حنف بوهمایر و ناما
 شواح ماسح . یدلوا بصف تار یراغنانغ لام . یدنلا رلربسا هدنزک

 كشراو ورب ددع شمن بوراقبج ییرازوک كنادومق ناراقیچ ییزوک یخد
 هدتسایس نادیم یادوق هدعب بودیا قیبضت یریسا زویدب كی هلجو
 :شعا دونع تباغ نادومق کیدتبا لقن راربسا هرکوص . رایدارغوط كا لا
 هخسراح بوزو یتسیرد یرید یرید كس رربسا كرو و مالسا نك هللا
 : یرالالد اشابلبعایسا هدازنموب هدعن.هلدید قحتسیام هلع هدلاحوا .شم نر

 و تاغ هل ! شاىم لفاغ روینولوا دعاقت نوک چ وا هدهعلق تحت وب
 ودروا . رابدلبا ادل هسد « ۰ رانوستک هرلذوخبش و روطو و هتح هبیجاوت

 یرالوق یرکا كبییاو نیدوب كيب کیا و یلوق وق كچ وا قحا هرجا
 نانلآ قترا ۰ رایدالشاب هفمشاط هفارطا رانالاق یرک بولاق ناکدایب راس و
 هدنرب كلنوک چاق رب كلدرا « هدلکیس لکد . ريليب هللا یاسح كعانغ لام
 چسه تارارضا و تاس رخ درس و . یدالشاب هغمام اق ناشن نددابآ هل

 هنراتالو نادش ۰ هسک « راحماتروا « هل رلردش رس « ردشمالوا هدرفس رع



 Vo یس هعلق لکمس
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 رادرس اما .ردمکحتسم و عبات هتیرالارق لدرا هدوب . یسهعلق لکیس

 بودا لتف ییحابا ناراو ۰ شمرودروص بو ردنوک یجایا اشاب لععایسا

 بوطءدهملق ریز هداشاپ لعاسا ناه ! ناتعوق بوکود بوکوس هدینهاوت
 شبا هلبا هرصاحم رکاب اما . یدشنا هرصاح ینهعلق تود کم دی لری

 سا هم درد ره با مزاو و تام و شو یه اه

 لکش و شیرتسوک زکلاب و هلک ردق زوب هلراپوط یهاش ردق زو هدرخ
 .یهدزشراق کو لاح . راوبوط یهاشرکید هدکیانوا فلا هدزواقلوا
 روس یعاشا صوصخاب . ردلد هنعالق لدرا نوت یسهساط رب كن هعلق

 .ردهدکعا نارودو نارج یر لکسلاثم برد هرحاقبمع قدنخ ترک

 ۰ ردفیصوت لباق ربع و نیز هلا هدیشم جورب تاق تاق یسهعبرا بناوج
 لاوس یلاوحا كنەعلق بولتوط ليد ددع یللا هدنفارطا هعلق و یتح

 كس نکس نوا هل رار هللرکسع هجا ید هدهعاق نورد » هدقدنلوا

 غارب کەدنجما . ردیاسحیث هسیا ابارب و انعر راس ؛ راو رکسء نابتسرخ

 . زیمرکح تربنع هدف ااف و م ردقو یا ٤ی قلا و
 ەملق بۇدا هوا هدهنلارق هل هرک ی ارز ردا نوهت ر ٠ راک
 لوا میسلا یبهلق کس تاپ : راد ردا و
 هجک وا . یدناوا ثکم قرهلشوق رالووارق هفارطاو تناوج هدرا تدش

 هدنسهعلرزا بئاوح كنتهعلق بولوا هتسوس هحوایمادص (۱ ژروژ ا) ندهعلق

 بش لوا بودا ناغارح هلبا رللعشم كسزو هرک هج ییراراودو رد هل

 تخادنا بوط زواحتم یس کیا كردنا تک یک شور زؤر ددا

 ررقم تبوعص هدنحتف تورو لا و اشاب عاما صرادرس ۰ یدنلوا

 لعبس رها رظن چیه هندناح هعاق حایسصل |یلع بولوا هاب و هاو

 ینسهدرپ ارس هرزوا هتشپ تسپ رب بودنک تعاس چ وا هاش بناح كنسارح

 هدن وماه تشدیعاشا ید تانغ هاب راه اکراب و هاکرخ و همیخ میخ .یدروف

 . یدنوق یثراق هنسهعلق ( واو نادنم) كرد کم
 الدرا ء ردشعاب لارق یلدا (نابنادزم) ینو ج یسهعلق راو نادنم
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 توق هنوقصوق قرهلوا لکوت ههللا ناه نداروب . یدبا بیرق هلحم رب «
 لدرا . كدلک هنیرهش (نویس) بویبروب زودنوک هجیک كرهد تکرب هبهاق
 ارز روروطوا ینما لورموک رب ندفرطیرالارق هل نکل «سشعا دک

 اراک ارو ر هده ړا یدودح هل هلا یزاتم کس تادرا رک
 چیه هدنجما اما . یدیا رہشرب لاثم مرا غاب هدنکتا الباب رب ییهحناب و یلغاب
 بآ هدنرلحما بولوا شهلواج رط هرزوا حارطس راقاقوس هل .قوب مدا رب

 . زلک هباسح رلیارس یناقوف و رکراک یهدرهش نورد . ردیا نابرج ناور
 «یعرق «لیشی و هکنت لیالقیسهج و جثرپ یراص یراماد كنباربس ضعب
 ۱ تن اوا شعا رارودصم هنا روتسم لاا راتمهرک نوک للو یراص

 ریوصت هدننروص یزغآ ردژا په یزغآ كنبرلهجاب . ردیلانوط یسهلج
 اا تیغ یر فطل تینا و بآ ترم دنا رج و الفا
 لطعم یرهث بودا رارف هراغار و غاط یلاها هم وط ینکیدلک ثنیرکسع
 یا نوک یا لماع لام بودا قارحا یرهش هدراکمزب ندنراقدقارب

 هل راقفر هلج . قدلو رسا رالب هدنر كنودروا هدهسیا هلدلک هدهحک

 .« یدفار هدنما نمشد یزب «رادرسیدک یاه « بود نورا زملقع

 هبناحرب هلنمراربسا تلاص بوقاربیلام» رخآ .كدتا نوک انوک ةرواشم هید
 « قرق نانوق هاروش « رایزاف هرب س. ریقح . كدرو هجن هسد « ماقبج

 یرازبا ردبقاب یرازبا هسراشمقلاق ندارح وب رانا . یدبا رکسع كرم یللا

 نوکوب اب « نوداب رانا هتبلا . )شود هلو یرلکدتیک و هلو بوبارا
 رب هد یار لی بوروک.لوقعم له. مشد ه  ردزاخمقااق

 راشمتک هلوب هقشاب ندلوب زمکیدلک اما « قدلوب یرازیا رکسع و لدزک
 نکرد هليا هل هيد « ردنقا ددم هرب » ۰ راشمُک زونه ندنرزوا لو و
 هلقلوا قلغاط براص اما دنا کش ةد بوش هنسیرک هلرکسع
 هلا e رابات ددع ترد و هبارا ر ندرابلسدو کک . یدلاف زءرلهارا

 «كدربتک شوب ینهارا الطم شقنم مزب بول ۱ قیفر نر قلوا ربارب یاپ
 . . كدلك هن (یسهماق لکیس) كردیک هبونج بناج نوک وا
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 هنشاب مدا بالا یدل بولاپ وط ریسا هسا راک هدف رط یر . رلید

 رهش ناه . یدقوب نمرات | كحهریدس اما - رلددالک یزمهید و ط ربسا شل

 تافکهسلوا اهدنعریسا ردقلوا شب هکقدلوب تآ ردقلوا قرەلساب هرجا

 مدتیا كرب یی رلوبق « مدریک هیارس رب هليا تیکیی یدب ریقح . یدیا ردیا
 نزال هدنحا زان باوخ هدنرلباوخهماح زونه « قدقح هنراتشنش یراقو

 .رابدتنا رسا یس بوداشوف یرانو . یدرروشاآ تان و ناماغ

 هدرانوا کوب لاح « رایدتبا ربخ هراقفر بوچآ ینوبق . رایدالآ مثانغ لام

 هدمظعم رهش هلیوب ترکیب زوب زکسهلج اریز . یدراشلوا یاب ندمنانغ لام

 قمربدلاق لا هزب نمشد جاق رب هدیارس وب . ردکرک رلهسروتوک هن پولآ هن
 ددع یک ندارم اور و لابی ن ندکدردلوا هد یسلدب شیدهتساا

 نوما چ وا و حدق شومو ددع ید و قادرا میس و نح یک

 یرلکنش نووف ىلخرح لام عصر ددع ا باب ددع یللا و حدو

 شوموکرب و بلص جاغا یلشوموک د دع چ وا «جیلق یلشوموک ددع نوا

 - نداعم و یهاوج هلج یرالا و یسیع ترضح ندنوتلا هدنغاجوق انآ میرم

 سلطاقوجرب و كروک رومس ید . یدنلوا مانتغا راتروص راس نی نمهلبا

 ردقو هتمالس اا » بودا عج یاوتا ابو روان و فارز و بیش وب

 هشیدنا ود « ؟ زیمریاسهلوا صالخ هلزمشاب زکلاب ۰؟ زهريلي هراقیج ینایشا
 بو وق هنر یشاط قاشاح كف ییعامراب هلرمسا رب یر ندنمارآ کردا

 هسک زب هدد یا كنود رب هدکدید » ا رب » قرهر دشدقص

 نمراقبفر یلدحرس نکرارآ یخد یهمرا بناوج .قدلوبشوغ لار هکود
 غراف ندهمارآ لاحرد ۰ رابدالشاب هعمشرغاب هلن دایرف هیبد « ! یاه )دیک »
 هارا وطنح شقنم و تا یتا نوا . كدر هنروخا كارس قرهلوا

 یرهش لدنيا لی ههارا یمئانغ له و هراتآ یرارسا هلح بوراقح

 امدقم بولوا عم هدر رر نعول هرشط ندرهش :. وبدر وا هشت

 ءارسا بولوا راکشآ ینیدلوا دیہش تیک جوا قنا نکیا زو زکس
 هنسهعلق هل مان هسجاف یمشو . قالوا ناور هلو لا راهبارا و لک
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 .یدتا .ماود ردق هرحس تقو شتا بوشونوط یرلهرومعم هچ بورک

 هام وخ منی نا هل نالوا هدرا نورد هوا یی قو

 : بودا دایرف هسد « نامالا» هلرادالواو لاعو لها یرلءاتم تمق یذ

 كرا زوب او یادوف ,رایدلدبا ریسا یسهلج هحاقبح هرشط ندهیلق

 بصغ یرللام کهدنرالا بولوا ربسا ردق كيب ترد یراورب ۰ یراسااب

 نازخ قوح رب بورک ندنررب شمار كنهملق مالسا رکسع . یدنلوا

 یراناوهو یسهناخ هبج بوریو شتآ هرارب نایاب هدب .رابدلآ هناخ هبجو
 یرهشو هعلق . یدلستا ندنرایدنک یدک راپوسط هراب زوتوا گنلب بولا
 ره دنا یدو نادننخو نامدا رثام ترمن تاغ  یناوا دار

 . یدنلوا کم هدنسهیرق (كجهبمان) كردیک تعاس من بوللاج راتلحر
 ۰ یدشاوا نامهم هدنآ هحک لوا بولورق رالووارف ههمبرا بناوج

 لضاونعاغ «نالاس رلیدتک هرلهرومعم تاصقو ارق نالوا هدهممرا بناوج

 هدازنمو : هک رایدتا ادن رلیدان بونلوا هرواشم حاصلا ىلع هدمب . رایدلوا
 لوق «لوق هفارطاو بناوج سک یه ردقاروطوا هک وا نوک چ وا

 قغلوب هدهرقون ینوک یجحندرد رابجهتج هر لنوسا وا هرزوا ترم بولوا

 تک یللا حالم ندیلاشاب دما كلم نوک لوا رص رب ربقح «ردط رش

 تکی زوب کیا لاتج ندرلبزاغ یلهژیناق «ییرک او یلراوشمط یللازوب یکیاو
 نوک رب ا ا هدنسارص لکی هلا لد الکوتم هلن رابزاف راتانزو شاو

 یمظع ره هلزوط قراقح ندندودح یرابد لکید تودردس هحم ر

 ناع رونا حیص . كدتنا کم هدنراوج مظظعم داوس رب نالوا نابامهدنرانک
 : قدنلو شک هسرهش ( هسجوءوو ال ) هدقدلوا

 ادا ره ر اما دف یناهلف ریش هنو ەۋ وال
 بورک قرهلوقوسص هرجا رهش وب راتات . نمروتک واط ناسا هنفیصوتو
 آرزو شم نکا" شوهدمو تسم ہد راما سکه یو

 بورک یکررک دروق جا هربش نوردنا . رلیدکج یبدایرف یدک كناب

 روشود هراغاسط نابرک » نابع كردیا رادیپ ندتحار باوخ یتراقوچ رب



 و
 ۷١ راو تشت هعلق یاصوا
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 وب هد یولب رپ كشیراید لدرا كولب ترد س . یسهملقو تالو لکیس
 بوریک یرجا مالسا رکسع هل ندرواط نالوا تف . ردتالو لکیس

 بوقارب تآ هنسارح لکیس ات ردك هللا راغلا تعاس کا بناح

 هل س ەظح الا « ! نم هد بورا یروناط روت » هسبا را لک د

 هدموح نالوا هسرارزوا ناه .راشعا تګ و شونو ترشعو شع قرغتسم

 رارف هد یر . یدلوا رب شمش همعط یسهجو ریز دن رسا ین

 بولوا ناملسم یغوج كنرالابعو دالوا . یدلوا ناور هراغاط هلرکف
 برق هماشقا ان . یدنلوا تراغو بارخ "الماک تاصقو ارق نالاق هدورک

 بولب روق تاح اناح هاب ناب لوق لوق بوسلوا تغارف نک و ثکم

 رالووارق هفرط ىه تاق تاق یرهللوا غلبت رانامرف هراناریمریم هلم
 . یدنلوا نعت

 اما .ردکترالارگ لورا یو ةف و س ناو تا ا یا
 هقشابو ناتساکنح برص ارز .ردها هرالارق هللحوا هرح یسلاما

 . رایدعا تعاطا السا هدهسدتک رلهمان ندرادرسو ندلارق یی . ردتالو

 نکس ر زم لاو دک یف و
 ددحییاو یلهباط نیتم یدس شو شعلوا اس هدست لکت . یدا داش

 هنشوراو هرشطو هب هعاق وب هحک لوا . ید هعلق شاط نم دس لود

 نزو مظع بولوا زادنا شآآ یخد هملق ۰ رابدابراص بودیا موم نمرکاسع

 تاغ بش لوا ناه ۰ یدلاق هدنحما دورع شتا رابوط باسح هرزوا

 ربدحآ زوک هشوراو هدملظم "هل لوا بوبک ییراباوثا یناورش نیدحوم

 حف یثوراو هد هللا هللا . یدلوا دابر یسهعاق نر هلا بوط بونام

 نشد « قدلا یاب بومشاط یراوا كانغ لام هلح كدهحاص ان بودا

 رارابتخا هدنامل قحمآ هدشوراو و ندنرلکدرک ههعلق بوقارب یرالام

 ردقلوا ندننمز كشوراو هدنراکدایوس یلاحوب رانا .یدشلاق راتوترف هللا
 لرهل ریو ولع هشوراو هدعب ۰ یاس هللا ییاسح هک یدتقیج ناوارف لام

 هبهصعلق ات یرلولع هک یدلیقاب هوا هلدیدش رثأت كشراکزور زاریوب



 و TILE IER اوج :وج یو یج :یوج زوج و جو و مع یو هج یو و و و میم و جمجمه جوج و ع

 یرلامام تخرد احاح هد راقد یرل» وط مرز اک ید هروناط

 هدا هدا كنج غ یا تباہ . یدالشاب هغاشو وط ندراکزور تدش

 هرارف یرارق بونا لاق یرادتفا کمرودن وس د رابدلک هب هقاب هقای

 یراشن | رایت ریق هرمشط یلاعت ءاصاب .رایدنامق هروباط كوب هل بولوا لدیم

 نورد .یدالشاب هفعاب رر ید روباط بوشییاب هسراج اغا,ماح كروناط لوس
 بورتک ه وزاب یوق راو اما .یدشاش بوروک یلاحو نشد ی هدرواط

 ندنآ. یدامریدجآ زوک هنمشد یخد نمراپوطو یدلوامظع كنج ندنیفرط

 .بوشوا هروناط بوراو هسراسدو لسارش كروباط اورو ابی تانع هلمح

 هرزوا روا بودا كلم ییرار هج كروباط بوشامربط بوشامراص رب رب

 تراسج لها قوج رب قلارآ و اما . رایدریدغاب نوشروق یک تنعل ناراب

 !رایزاغ. كاموق هر » هداننا و رلاشاپ ۰ یدلیا شون ینداہش تبرش زعراتکی

 ك یرکتبع هند « ردمز هللا ءاش نا رفظو ترصن رد تصوف

 لاونمود ء رایدلبا لذب ناوارف ماعنا مرانروک سنا « هرانروتک هلک هلبا بیغرت
 جا كرواط هدانا وا بودا كنح تعاس چوا ما هلمز رویاط هرزوا

 ینو نمشد . یدلوب اهر یسادص هللا هللا ر هد فرط قرشمو هدنزو

 لا و لتر ندنحما یراتألولکیس هک یدقاب بونود هلعاقرآ كرەدىشيا
 یر « رودلک راکش ودع رانا هد ندفرط یرو یوم مالسا یلفاحنس

 رارف روح بوبمالوا هدادرارق هدنرر . روسدا موم یناع هدهدفرط

 .وربق هريق ینمشد هدزب . رابدنغنص هراغاط بوقارب یرل رواط قرەلوا

 . كدلءا حتف یرویاط لکس ینوک یجن (۲۸) كنبرفص یسهنس (۱۰۷۲)

 ك 1 ییدیب كنمشد هدکنجوب . یدتک یهدژم هیاثاپ ىلع رادرس
 رسارس یر ز رام تخرد ندا لکن یرواطو تح . یدا نکس

 لک هنکوا یغاتوا اشا لعایما هداننا و . یدشلوط هلا یناسنا ست
 رسا هلم بولک رسا ددع قرف كرو هلک زو ید كس ییا ن

 نانلوا حتف . یدلوا مات ماعنا لئان تازغ بونلوا ناسحا هنیرابحاص نریتک
 . یداریک هنتیالو لکیس بولبجا رللوب ندروباط



 ۹ تع نع هنت الو لکبس ندلدرا

 TEDE یوج 9م یو رک XIE کوک و وکلا و )لو و نو NESE Re RIE دوم و ورم و و

 جوا یراسبو نع كزافوب بولوا هدرب ناتساکچ رب ۳ یراق ووفق
 لا رااتمنم تخرد شنکخ رس هام هوزوآ راعابط وا

 لها هلرلناح راراحم . رولوا ناشبرب ییقع كنهروک E درک شم زا

 رب ندغاط رب ان هرجا یسءهرد كنيزاغوب لکیس وب نوجا صالخ یرالاعو
 وک انوک كيب زو هچ راسو یراکرید نویلاق یدق هرانم هجنراو هغاط

 « راشمزاق مظع روباط رب تاق تاق كرهک ود «هرد وب بورق باشخا
 روباط و . شمروط ءدال کنج "شهرک راغ زادنا کت تب عقب هتل

 ج راخ ندروباطوب و شموق رلروط یهاش هراپ شم ۰ شما هرص ید هرجا
 رس تخرد ردقلوا هراغایو غاطو هراهمنو هرد ر تعاس ۳ هفرط ندز

 یرارکع هراهاکنیک یراقدالرضاح بوکود هلا هرد و قرءهرق یرادمآ

 هنا شرق یشاطو یعاط بودا تنطبشو لج نوک انوک . راشم ا رتس

 لکد قمراوهنرازوناط .راشمتا رالوت كح هدکهسراروباطیهدورک بور دل وط

 رب دت ر ا سح یو رکسع ! لاحم ردنا لاحم كمرک ند رف و

 بواک هبارآ رب یسهلح بولیب ییرلکج هیمهروک شيا ندلوا نح ةرواثمو
 هراغاط ندننناح لوص تعاس چ وا یبرکسع رانا رخا . راپدشود هبهرواشم

 لوا رانا .رایدردنوک ندفرط غاص هدرللتا یتلابا یرکا . رابدردنوک

 هل اشاب لیعایما نعرادرس هدفرط یرب اما هدهمزک هدراغاءو هدرافرط

 هری رب ییراجهبجو یرجیکی نیدوب و یرک | «ییرایرجیکب یلوق وق هدایپ
 هجراصو ناکس كراناریمریمو ارزو یریغو .یدنا لوق رب بودا عج
 بونالتآ یرلبا ید لوف رب بودا رادرمس یساد خنک كام ها

 هلح بولوا عم هدرکسع بلق ناو لتآ هللا رانامریم یربغو یاد

 « ! هللا هللا » نادک و ناحو لد نورد ندروعوا رب و ندنغآ رب تانغ

 ندفرط کیا .یدتا شورو ندرب ید هلبا موم بوردلوب اهر هنسادص
 بولاق هدنحا دور شتآ یرکسع مالسا هک یدلبتآ راکنفتو بوط ردقلوا

 تاچ اناج بورک رکسع مزب هنیرارپ كرهروس لمس ینمشد ندنا رایتبرق
 بوبوق رلارواحمو نارطقو تفن هرجا راروط مزب .یدانالشاب هنکنح كبوک



 یسهمانتحایس يلج ايلوا 1۸

 DEDE IE IEE وجه هجصج هه هم هم و سم وجه م هم هم هم هو و

 ۰ نم هل بود « هللا مس, هلون » رابلکلام هل مدکدید « ! تخم

  قدلاص تآ هرزوا رافک بوقح یک راقج ور ر وا ندتخس ناک

 ۳ درو وا و وا توت

 كنالکو یدنود هروګد ا رون رب نشور زور . یدوروب یبزوک كالا

 وزمرزفا د زروزا « زروژا یرکسع نمشد .یدقج هابآ ینادبه

 هک یدلوا شاواص رب هلیدا بوریک هنیرب یرب رکسع ییا . رایدریدلاص تا
 .تعاس رب ادخ دم . یدنود هرس تفه ردژا ندبضغ لاک هلس ضراتآ

 .هرزوا مالا رفط مسن بود تملط ندنرزوا زعدحوم رک اسع هدنم وحشت

 مرارف یرارف ید كتفسلا ةه .یداوا مزپمو راس اخ نمشد بوف

 رسا ینتشد حلسم ددع زوب چواو هلک شعلا كيب لج . یدلوا لدبم

 : رفظمو روصتم ۲ لووارف وب . قدلوا رفظمو روصم بودا

 ٠ :؟ یدلوا هڪ ا هر » بواک هدادما ك كس نش نکرملک ه ودروا

 .یرغوطزب . كداک هبودروا هنب هلرهسد « ! هفلغاص کش قوج هلل دما هرب
 .زع دفا اشاب كلم رادرس .یدلک هرادرس هدوا « كدلک هلا اشا دمح ا كلم

 تعاخ رز ردنا رز ر ادا فسوو هار وک روب ر ندمظعم رادرس

 .هز اما «نوسلوا قآ كزوب .ادختک فسوب هرب : رادرس نکریریدک هرخاف

 ا هلففلا اع رافک -- : ادختک فسو هدکدد « ؟ دما رخ نوح

 0 و اود هناس ادخ دخ ؛ قدامیدنلاص هزو یو دزو قدا

 .مدهرمتح بوللوا ناسحا راتعاخ هدهراشاک ولپ راس . یدد « قدلوا رفظمو

 دما كالم ردروغوا و هللا ءاش نا» بودا لاف ینو رکسع .راددرپو ریسارپ

 كك ه هد «! رولوا حت هیون ید رویاط . یدلوا هلو هدنلووارف اشاب

 .بوقلاق ندرب یک هلح حاصلا ىلع ن رب هرا . یدرتهبوس هدنهاوفا

 رخ بوک کرم نادم مان ( یزاغو هور ) لرمدنک تعا یو

 برحو لادج و كنج بولوا هدنرللا رانکزید كسک یه بونوق زسهاکرخو
 . رایدلوا هدامآ هلاتقو

 .هدندودح یتالو لکیس لح رویاطّوب .  یشیاتس كنیروباط لکیس
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 ۷ تع نع هنتیالو لکیس ندلدرا
MNMNMNMUIRIDIDIDIEویو و یو وی ویو  NIEجزو  IENE NEK NIE 

 (جاو) بودک تعاس (۷) هقرش بناح بوق اق ندنلح هرواشم
 هشت یدا یوک رب ییهحذاو یغاب هدد یعالبا لکبس .كداک هنسهبرق

 نوک انوک هدفا طا ه رفو هرزوا نوع ناقآ ندن-الباب لکس اما «یدلوروا

 زو هاو .یدبا جاستح هکمروک هک ىدا راو یرلنمرکد نوا رام عنصم
 هدرلعاط و و رار هک نوک انوک هکراو ررازخ كجه هن ا ربع ددع

 ردق هورکو رتس هوم هنوک رب یل اشوک چوا ذیذل ندنتدل قیتسیف

 ییغایو دیذل بب رتبب هدرلامنم تخرد شمکج رس هناممآ جوا ؛ ردراو قحا
 یزکیراتآ ۰ شانم لفاغ زهرزوا كج و همالسا رکتسع هدلج و . ردهونم

 هینت راشواج هد « كاعاب لفاغو كالقو یزکیراحالس . كالفاص ربارب
 دما كلم ید راز بوشوا نیبعت رالووارق هاج یهو رایدناب بودا
 رازبو رادس كدهحاسص هدرالا زمرا هرجا رلغاط هل رکسع كناشاب

 نکرکح باوخ زین رکسع هلح هدشنامز بذاک حمص . كدهلکب لووارف
 یرلنورو بوادلوروخ یسهج هل نعرات | نالهک نالوا یرامالس هدم رلل |

 شابرضاح هلمج هد « ؟هلوا ه و ا » هدنرلودالشاب مت هک درابوادل رع

 -رلکتسوک و دنبباپ یس .رایدروا مظع لوس ندرپ رب راتآ هلج . رلبدلوا

 هداما قرهلوا راوس هسرثتا تاکر الب تانغ هلح هرورضلا . ایدریق یت

 ندنراتکرح كراتاوب دازعرللووارق ها یرابا ندزب اما . رایدرو-ط
 تکم چاق رب هرانآ لاحرد .شمرالراناب لفاغ دولآ باوخ بوبالوا یراربخ

 یسهفقاو تفیک باا هدیه رب لورا و ی اور

 هنیرابزات بسا هلج حالس رپو رادیب ندباوخ هلج رلنوب هله ! شمرارروک
 ندمشسد زعرلتا زونه اما . رایداک هزعاب هرجا نیملا ةفرط بولوا راوس

 نمشد هرجا راغاط هدنارب هلدروک ینا . یدراروسدیا هراب هراب یراودنک

 -راسوقاو لبطو كنراورو ینایرطولو هتیءارتو نونغرا كراج رادرک دب
 بوروک یزب هدران | هجنلوا نابع یرلرکیب یلجاخ بولیدیشیا یسادص كنب
 شن زاغ هر :اشاب تالف نهرادرس ناه . ربدرود و سا مز اما  رابدروط

 ا هلوا تح اب .لانوقوط هنمشد و : ردربخ تمالع لاح و ی هدراتآ



 یسهمانتحاس یلحابلوا 1۹3
 ی و ی ی ۲ ی ی ی اا

 ۱ بولوب هدنرلوا یلوا هل ینسلاها شوراو كنهعلق وب بولم زا هو قوج
 ۱ كسنوا رات كس نوا هدعع بودا بسا ینسهلح ندالوا صالخ ناحرب

 3 هضق رب تصش یراقوا ههعلق نوردنا بوالغاب ارمحو تبرک هنحوا قوا
 نورد هغو شود ارجو ترک هنرزوا رلوا هسخت هج هځدنا تخادا

 یلاها هلح ید نده علق بوشوتوط رلوا نالوا هدنشوراوو هدهعلق

 یرافیسلا بش بو ندحلبق هدرانا تسد یراناریدلاق لا هحنقبح هرشط
 نوا كلا . ردراعلوا هتشدو هتسا هدتسد راکبش و دع دال

 زسهحف و غاب رهش فارطا قحا .قدلوب دایر هد زمکیداک ههعلق وب

 یشوراوو یندیطو ینجا هعلق بودیشیا ینکیدناکی لارق ارق هلج بویلاق
 ۱ هددر ءماو یرارا شبا هلمح لرکسع هدنتل | هعلق و .راشمالشاب کما رامعا
 كرد هرواشم مظع بولرا عج هنعات وا مظعم ادر یرل_+ددنا تفاع

 كيب ردق وب ارز .زیمهدیک هنیراید لکیس وب زب «مناطلس » قافتالا ىلع
 هزودک رازکسع راک تلاص ناه ءردراو راقلریغاو راطفو هودو هبارآ

 و ناه .ردراغاطو ناتسکنس پراص یبهعیرا باوج كتکل# لکیس ارز

 نوا و تیکیب حالسس رپ یلت ۱ لاتچ هدیزک كيب یعرکی ندنجا مالدا رکسع
 رادرس ناشاب لیعاسا یریزو ندوب هراتتکم هداس زاها كنقت ددع كم
 دا كلمو رادمد ییاشاپ نسح ریو یهخرچ ییاتاپ مساق حارجو دما
 هطوا نوا .[هدبا نیت لووارق هلیغاراب یعرکی یباغا فسوب یسادختک اشا

 شاش هراپ نواو یجهتج هطوا رو یجشوط هطوا رب و یرایرحیک, یلوق وق

 نوا ندنراتات یلاو مدیا نیست هلیا یراهناخ هبج ليکنو راپوط نزیرض

 هرکوص ندانثواعد بوتلوا هرواشم . رایدید « )هشوق مدآ لتا شوق كی
 اشا مساق حارج حابصلا یلع ینوک یسهنریا بونلوا دیک اتو هیبت هغاجوا نه

 بولیروا رلهرط هنمراتلحر سوک ید كناشاپ لعام بودیک یجهخرچ
 یاعد بودا سو ینشرش تسد كناشاب دما كلم ربقح هدقدنلاح رازیه

 لکیس هللا نم هناخ سيس رابکبس ربو مالغ شب هليا ادختک فسوب هلبربخ



 ٥“ 1 تم نع هنت الو لکبس ندلدرا

 TEE SE جرم رج یوم یو یو IERIE XIE RIE NINE NIE DESE NITE RIE وچبوج هو جبوج

 یدو رادرس ندنفرط واب ماعطلا دعب .رایدشولوک رفاو نورضاح .یدید

 راراکداب هفح تمیق یذ هنوک ررب هنیربیه كناصاو هرلناریمریم هلو هریزو
 ر ندهعلق هنس نکرد بوش هتیرلت الکوو ارزو .یدلرو هده

 چیهیافصو قوذ کهدرابد وب مالک هصالخ .یدلد قلن امداش بولبت | پوط

 . كدهمروک هدفرط 2.

 هنرهش (لوقوف) لرد هنناح قرمشمبوقلاق ندنسهعلق راوشکمو هن ۱

 نذنا .یداوا تسینغ بوک اونم زا آن از ا E د فک

 هحنرانک وللوقوق هس ندنآ .هلدلک هسرهن ( والوقوق ) فد هدتعاس (۳) هت
 لطاداوو اغا رم سدو ندک هلا كلبا هتالو لکس ها و بودک
 لرهبعا تعاطا ىل اها» بوک نداکس اغا ىلع یلطاحاف و اغا نیسح وجاب

 هدنزاغوب لکیس مان (هنرق)و قدلوا صالخ هلباجوک زب هلکما هراپ هراپ ییهمان
 كقول كس یعرکب ها هللا مع روباط تاق چوا هغاط رب ندغاط رب

 _ یسهعبطم مادقا - ۵ همروف : دلج یج

 تا

 دما رس .me لارف بول وا همطع درواشم هدن راکد د »¢ راشم و زادنا

 ,رایدر ورارف کما بارخ یتالو لکس ا یادلوالخاد ید یرلدا.ءا

 هالو u ندلدرا نر سروپ ك یسهنس ۲

 هنیرفس لکیس هليا مالسا رکسع ندنرانک یره والوقوق هلا هللا سب الوا ۱

 .كداک هنسهعلق (لهراودوا) كرد عا (۲) هضںااح هدقدنلوا تع نع 4

 هدنرصع نا نایلس .ندمازون ناب له سا <. سلا لا ا

 .یدلبا هبه هښراګ زاص بودبا حتف روغ نات هخوق ندرللکیس ینو

 كس جوا , رد هدسلا یراحم زاصاما « ردهدنمکح یرالارق لدرا الاح
 هشرانک هست مالسا رکسع امدقم نکل رد را زاص چ یدونج ددع

 هنو زال هنو یعوق زاص هل بوروج هحینلک هلحم و ات یرکسع رانات نکردک



 یمهمانتحابس یلجایلوا د

 هلاشیرب : راو یسود ییا كنشوراو یمهعلق راوشکم و : لک .ددص

 .ردراو عساو نادیم رب هدنسانروا كرهش وب .ردحوتفهو ف ةوشکم هب هلق یرب

 هراراحم هلسوحتمرادو هللایذابعلا هکراویراحاغا رادو یراد هاکتسانسر ها

 رب ندمالسارک اسع یتح .رولوا كاج یسهرهز كمدآ نروک هدن رلکدتاهحنکشا
 یزاغوب نکرولیدا تقرس هرجا یاحدزا یرکسع ینا كنسیزاغ ییا مور

 هدمجرادد هکرایدتا هحنکشا ردقلوا هراحمراکد وا ندیایشیاوب ندنغیدنلهراب
 مزب ندوکیلاحو .مدمروکرهحنکشا نوک نوک هوا هدناتسب صوهدناتسغاط و

 حب هدرازاب و یشراح .رابدروط قرەلوا نهد رب تشکنا بول آ تربغرکسع

 . یرلربسا هچ هلرلاب زا بوقیچیرابحاص كراریسانانل | هوا بول وارلارشو
 یهدهملقهبایال آ یلارق اغا نیسحیسادخیتک مظعمرادرسینوکیست ربا «رایدناص
 تخادنا رلبوک هصلق بوط هراب زود شب ندلتف رب هدهملق هدکدربتک هتنارس
 هدنحا دورع شتا راو ردنمس غرم هعلق .یدلوا نازرل ضرا میدا بوئلوا

 دصقم یرهش و .یدلوا ناشک دق هباس اسا ناشکهک هايس دوراب دود بولاق

 تخورف یزمرالبق راب ام خر بودا اشا و مس هرزوا زما مو

 بولو راک لس ادخ دم بودبا راک شور زو چوا كيب بودبا
 ۱3 ۳ راص رب ندا نایرج هرجا رهش وب :قدقا فر ندنمهارآ

 . رولوا 1 هربنص شوماس رهن بولک ندنراغاط ناوسن یهدنفرط هلی
 ییا یر کیو یربزو ید یناشاب ىلع رادرس یراق لار نوک یسهنربا
 رب لاشم مرا غاب رب هلتوعد یراناریم ریم ددسع شو یراناریم ریم ددع
 فیرعت هليا رللید هک ردشا تفایض رب هرجا ناتسلکو نانج ةضور هقدح
 باتهم ردفه هدراوحوا ندشدلوا نداق یحاصتفایض .ردلب اقربع ییصوو

 ضرع پولک هلیراهسبلا یهوجم یسیههسراو رانسداقو زیق یلزوک نامزو یلزوب
 یهدنادمو ندنزانو هولج هرلورهام ون یتح .رایدلبا تبرش عیزوو تمدخ

 قلوا هفیطل اغا دالوب هاش رانا نالوا تسم ندنزاونحور خاور «ندنا طعم

 ح هقلسوش بورود رب _هرهش وش زکهسر و راب رب !عاطلس » هرادرس هرزوا

 « كدزج م هزکودلوا قەسراو مو ود هک راق بول آ ندراکودو ندرلربف

DIE IEE KIER NENE یک یک )کوک 



 لا دل رایلادرا ۳

AIRE NODE NDE NDS ان صاف صاف IED DIE DIET DUDE HIE RIE فیس DEE AEH (ووک( RINDE 

 بولک هبرلهده. هلارق ینادومق .ردکلام هنارفن طاطاوص ردق كب .ردقوب

 e ., یدتنا دادیا هک وا

 نوا لج هکردمیظع شوراو رب ءدنرانک یر عاط» ناص -. شوراو

 هن هردنشو نلت مەر ؟ ناولا هاهو رادارس رکر اکو یدادتش دذع كس

 كالارق رب یربیه کر او رتسانم یلک اح دمآ رس ددع ر نوا .ردراوا لیتروا

 راو یرلءهرج نوک انوک .ردروتسم هلرلهق یلبالق ضاس یسهلج .ردیسانب

 هکت «یعابتجر .ءیزلناخ :ردراروصمو هتسنارآ 4 رلهناخ قا و هالا

 یرازابو یشراح اما .راو یرلهناخش رام صوصخ هسپردت ,یرلاتب .هدنلکش

 زاملوا ريدم هک راو یی قوت ٠ یوا اس هرزوا بس رت راومه تاغ

 یرلعاتم تم یذ كرابد 9 .رد رلسداق هل رلزف رک اب قرح لها هو

 یسهلکسا هقصناد كهل هدنرانک طح رح هدنل اش ارز .رددوجوم هدارو

 شوووقر كقالفاو یرهش شاب نالوا یتحتیاب نادغب هدنفرط هلق .ردرق

 اقنع و رام ییاخ لہ نوجا كن | :ردنش قانوف روا یررش شرقوو

 . رد ران اکرزاب

 یمربق و لیشی یک رل راج راس. هدرانوب -. یسهسیلا كرابلادرا

 كنسرلتل | سکوک بویک , قالاق یلباق یتسو اودرزو روهس ندهفوح نوک انوک

 یرارپشقاچ .راراپاب ندهقوج لزوک ینیراغاب هکودو ندشموک ین رهکود
 ینمرقو یراص یراحوباب . ردلوهعم ندهقوح كنراکنر هلمج یرلنمشوقو

 ریشقاج هدوک دنیکی .ردرانز ریرح هلج یراقاشوق .ردیجوباپ یلدحرس یدابق
 كرل زق بویک نانتسف نوک انوکو هلقوز ریرخ هلم یرانبداق اما . رارک
 یا نوک انزک هدزوا هسرع رررح ناولا یراشاب كرلهنانزو یرادنم وبسک

 ندناتحس یگوروطو يیراتص هدران وب 3 ردنبنم م] ر هلاطتسا یتوفا لعلو "

 ل ران داقو كکرا ناتساووا عج . رارزک بوک راجوداپ یداسق ناولا

 هدیسی» هرد رالکد یمقاش هرق هنو طالفا یک كنرفو هجم «ردلیو یسهسلا

 و نایرطول هنیرابهذم .ردیحیسمو لیجحتا



 ی همانتخایس لج الو 0,
  ORG Oو ۰ ۱

 الکو و ادزو هدطامن یا كود اما یا قوب یوالب جو ندنعید

 ارز .یدا دوحوم ندنعون یه كنهسف م مدنی كس نالوا هدنکوا

 تفاض و بودک هلارق یرازبشا كنالکو و ارز و عج مدقم نوک چوا

 مظع فرم و جرخ هدصوصخ و نارق رک دشیلاح هنماعط كن هء.ظع

 رهداز نادوقو لارف لاثم ایفا زو هڪ هدنطاتن كارلا ردشعا

 ۔ردا تمدخ بورش اط تبرشو وصلا ¢ یروفغفو فو رولب و ماح (

 .یدلاق ناریحوهلاو هدنجما ناریلد و: اشایدح هداز شواح نوک لوا ؛یدرا

 تقو تفابض وب یدا زو شب لماک .مدالعدآ یلوط كنطامس ارزو ربقح

 رذشام قحا هد رصع تقو مات یرهنالاشاب هغْمل وا لوانت بولبروق هدتشاح

 مارک ا یرش لاب یجیف زو چوا هنیماسم تاغ ماعطلا دعب .یدایبهلوا 3

 رشت | هبارا وطنح یلماخ رر هرازیزو ددد ید ندنقفرط لارق .یدنلوا ۱

 ةشقاو راهقوجو شوررغ رلاط هکر توا هدهیارآ یه بولیکج هلبا یرلتآ

 .هرخاف شفا قوچ رو شورغ هسک رشب هراناریمریم راس .یدراو هرخاف
 هیده شاق ریرحو هقوچ لاتساپ ررب هليا شورغ هسک رر یخد هیاماو

 ه«یهاشداب تلود ماود بولوا مس هليا ن ك وک مالسا کسع هج یدک .

 كدلک هنسهماق ( راوشکم ) هدنعاس (ه) بوقلاق ندنآ .رایدلوا ناوخ اعد .

 ا ۲ یرازاص نکل -ردروغرللاح یسناب ىب هلق راوشنکم

 كلم كن ( هتنااسعرو ) یس راق ك ( لاحب قابا ) یلارق لدرا الاح

 بوط هراب كب هلبغلن امد اش كلارق هدقدراو هل آ مالسا رکسع .ردئوروم
 عساو هدتنمزا رازوا یه «یلهرد ییهعلق .رایدهرت یاسا و نمز بوامآ

 بولوا یدادش نتتم دسو ناضح .نصح رب هدنرزوآ هت یروس رب هدنیمز
 «یموشراح هدنجا .زدفوح یمهلاوح نکل هردینم هلا هدشارت كنس

 هلق .ردقوج یرلهناخ یلوتروا هر دنشو رومعم : ,یراشک .وجقج یرازاب

 «ردومق ربمد تاق ییا هدامآ یرلناساپ .راو یسوق ریمد رب جنا رظانم هنبناج
 یر قدنخ ندنشدلوا عقاو هزژوا :لاع دس رب ارز .ردقو قدنخ اما



 ۹ یثیکج تفایض هرکسع كلارق کی

 هنر شوماس كوچ وک بودبا عولط ندنراغاط لکیس لوقوق رهن روک ذم
 .كد_اک هنلزنم ( والوقوف ) هرکص تعاس ( ۽ ) ندنا .راقا

 (یشیکچ میظع تفایض هرکسع كاارق یکی )
 .ینانمهک ی دکح تفاض مظعر هرطسع ینامعمومع یلارق لدرا هدارو

 ربعتویسو احاغو :لهروج؛كک | یناوارفتمعن راک ۱ .ردشمهمروک راءدید
 "یداو . یدبا رلکق | ضاس صالا صاخ ردق یاقملق تلح یرلکدتا

 نم بونوق راهرابنات هنرزوا بونهشود یرلمباک راج هرزوا رازن
 رف تفج رر یر یه رکا شاو ی ت  یا

 ےدا شبو لیوط ردق ےدا یعرکی یرب یھ هکرایدریتک بوبوق هنیرلەبارآ
 . یدنا هلب و 5 یاد وام هادخ « یدا یلاع ردق یدق مدآ ر و ضلع

 كرلکهروج یلغاب یلهلوقاقو لیفارق یلتوا كهروچو یلهطروموب یرارزوا
 بوروغو ه یراکعا و ربقح یتح . یدربلس هللا یاسح كنرلربغص

 هلک كيب ردق وب : رلیدریو باوج هوش « مدتبا لاؤس یراکدریشی هچن
 هم ردق رلکک ۱ وب بودا ريج اک كس هڪ ورک یصلاخ ققد

 عیج بوقاب شتآ لزوک هدنجا كراروقوج یک یرلقدنخ هعلق شازاق
 هنتسوا اهد ءراروق لک شّملا هترزوا . رارورودلوط هرلقدنخ وا یراریخ

 بودبا نیکست یراشتآ هرکوص ندتعاس یدب . رارافس رلشتآ هنیرلناب و
 .هدعب ءرل رسک هلرلفاج یرارب نانا ضعب بوراقبچ هلمدآ ردقوب ندرلقدنخ
 فود « ریغفص ددع زو چوا ادعام ندراکما و ۰. رارب تک هتفابض لح

 شمشب ددحو ناجرکوکو قوواط .یرلجا یزوقو نووق یفاص «یرلجا

 زویلا « یزوف كس چوا «نویوق كس چوا لماک . یدراو یراباک ریذیص

 « هسیرره ناغزق زوب « یوالب [۱] كيرف ناغزق ددع زوب و ككا وس كيب
 -اشو جر, هدرابد و 3 ىدا راو یسایروح كى ريف یدروعو ناغزف زو

 . رلرید هرونلوب نالییای ندیادنب شلدیا بابک : كيريف [۱]



 هدنوک نوا بود هنایصح هراپ هنیرانادوق هعیرا بناوج رارادلیصحت هو

 نبسح ییهنیزخ هلج .یدایچا یزوک كرادرس بولک لام هسک شعلا كيب
 . كدلك هنسهعلق ( یارس ) هدتعاس (۳) ندنآ .یدردنوک هطاراو هلبا اشاب

 كنهسمک .ردصوصخ هنالوا یلارق لدرا یارس ون س .یبهعلن یارس

 ناتب كوي هدنحرات ۸۵۷ هدنرصع حتفلا ویا یسیناب .رداکد یئوروم كلم
 هسقول «رولوا نامهم هدارون هسلک هالو زاص رللارق نکل .ردناوسا

 یارح وب یارس وب .ردیدارفاب لدرا زمغیدزا هدالاب یعدق تخت وب
 الدا «ریشالوطیرهن شوماس وچوکینسهمبرا بناوج بولوا عقاو هدیمظعا
 لکشلا میرم شقلوا انب هرزوا هسدنه .ردمهلق زسررض .ردقوب یسهلاوح

 ردف شعلا زون چوا یسالابو ریز «ینورب و نوردنا بولوا ربک راک ایارس

 و .زعد راط مر هسرک مدا رک هک راو رلبلاع هناحاوی د .ردرلهط وا عاصم

 را«ءفوو راش یحرات قوح رب شاقن داتسا هرزوا یراوبد یور كن هناحاود

 ك.هناخناود وب .ردشم هلن را رک هليا رام طخ یتسه كنوبو ردشمزاب

 لزع خجراوت كلارق ره هلباحشرات كنیرالارق لدرا ددع یللا هدنفرط یطاپ

 هدنربه كنهطوا شعلا یهدیارس وب .شمهلیا ریرحت یتافو خراتو ییصنو

 یارس وب رکسع .ردراو رافرظ لکشو فیطل شقن نوملقوب ددع رثوا

 .یدتیک هنلیصح لام هلبتلاا نامرف شاب لاتچ بودیا ثکم نوک نوا هدنبرق
 . كلدلک هنسهعلق ( بوتووار ) هدتعاس ( ع) هنناح لاش ندنآ

 هدنجا ءردندنراهعلق یراحم زاص عبات هلدرا س .یمهماق بوتووار

 هلوجوک .یلهل اوح .راو یرکسع زاص ردق كيب .دقوب یرکسع هسع الصا
 یسهحفبو غاب «رددابآ تشم یارح رب یفرط قرشنکل .ردهملق رب انب شاط
 ددعتم ؛یراوا نیم «یرلاسبلک .رداسح ېب یرلناتسوب بولوا یللوصحم

 .راردا تخورف الاو یالاک هدنراناکد .ردقوح یرازایو یثراح «یرلناخ

 یبیهاشدابلام هسک یرکی زو بولک هلارق هی راشع و كشرا ءور هله ینادوف

 هلدلک هنیرانک یر ( وللوقوق ) هدتعاس ( ٤ ) بوقلاق ندن | .ریدلبا میلست
 .یدلونوق هنرازنح نیمز بولوا رب رب «رازهلال ءزازغیم یلهحش و غاب



 ۹ یس هعلق لهراشاو

 یوسک هک ی دا راو هک اب رتخد «یلقادود زارک «لقاننوکلعل ءرکب رب
 ناتدف فارزو بیش «رولوا مح ردنا مم ییاز هسلک بودبا رامرات ینراکشم

 .یدا راقح ندنلو رالقع هسلبا راتفر بوسک ین هلفور و

 هنلزنم (ینارس لغوا یعولظ ) هلردک تعاس (ع) بوقلاق ندارو

 نوک" تار یهدنسهحفب و غاب قرهنوق رکسع هنحما بولوا هحلطعم .كدلک

 قارخا ندنهدلوا اب رکراک یار اما .رابدانا بارک ناگان توس نو

 مدا شا هدارو .یدنا نتم یارس رب هلو .یدالوا ن ی یعاد-ما او

 .رادد-ل وا لبق .دکوا هدربارس «نوحا یار رک: سیما بودک ههتح

 بولکرادوفرب یللهراشاو هدلحمو .یدلبا ادن رالالدس نوچ اینم كنەتچ

 . لدلك( لهراشاو ) كردک تعاس (۲) ندنآ .یدتا تعاطا

 ر قجا ناب هفرط- طا یولوآ ماه ی سا تاک له زالو

 یمهلاوح ندراهبن راب هنفرط قرمشم ید كنوب .راویموق دیدح نیتم
 ینم هلا یناسارخ محر هلعوط ددعشب كتهعلق .ردرلهحف و غاب یقاص .راو

 نورد .ردقال | قدنخو لوح وک یسهعاق نکل .ردراو یرلهساط نبتم رکر اک

 ناسهکن هلا یرحیک, هطوا ر یدنفا كب دم هداز اشاب دما نوفس هر هعاق

 رومعم یلکاح .كلدتسا اشامتوریس یراصح هلیسهطساو كنا بونلوا نیست

 یه .راویسلاهانکنزو قاوسا نمو یرلوایلوتروا هتخت نبتم .یرلاسلک
 « رای نارا تمسشغ یرکسع هلبراعاتم

 هدندناح زیدلس هدضد فرط برغ كنهعاقو .  یشوراو لهراشاو -

 هدنفارطا اما ءردشوراورب مدآ كہ نوا یرح .شلوا عئاو یالوط هلو

 ندر يا .یلراینا جاغا یلقدنخ یلوف همرک قم 3 .ردقو یروس

 هله ندڼغیدلوا رهش تمینغ هک ردراناکرزاب اقنع هلح یاخ .راو یرلوف نتم

 شب زو هلارق یراورب و نادوسق .رایدل | هداروب یمزاولو تامه رکسع
 یللازوم .ردتالو یلهبحان ولوا لهرشاو ون ارز .رایدربو یهاشداپلام هسیک
 رازهلال رازی رپ هدند هعلق بو2لاق ندارو .راو نو یراحم زاص كم

 ندنفرط لارف هدلحم و بونا وا نام رف قعلوا ثکم نو ۲( ۱۲ ) هدر



  oAیسهمانتحایس یلجایلوا ۱

 یزراناصع هدنامز ۳ یهو بولوا ی وق یراح زاص هد ییاخ یدک

 ندنسهعلق راوژولوق هدند رباب یلهلاوح رب هعاق وب نکل .ردشمها روهظ

 .ردراو یرابارسحنصو روم ت٫اغو وا كس نوا هدنحا .ردهعلق كوس

 «نادوق هله بولوا ناکرزاب -2:ء یتاخ .راو یسویشراحو یناخ .رایدید

 نابعآ یسهطوایرحیکیرب هنسرلهعلق هل راما تعاطا هلارق بولک یراژودو ورب

 یشوراو كنهعلقوب .رلبدلبا جرفت العا بورک ههملقزورد تازغ .یدنلوا

 شع,هلارق نوجا یهاشداپلام ید هدنوب .ردقوج یسهحغیو غاب اما ردقوب

 ندودرواو یدشل هدانز یک هدشاب كالا رو فنگ تل بو هتل

 .یدنلوا نامرف یرلع وق هب هغرال آ

 و .كدلک هتشرهن (شوماس هلوخوک ) اردک تعاس () ندنآ
 هشناح قرش بولوا ررقم یجهبمنا تعاطا ینادوبق هعلق هجرتبسب هدلحم

 لبعاینا جهخرج هلبا رلغوط هنفرطلامث لوال"اک .یدنلوا تغارف ندکمتیکا

 .یدنلوا نامرف یسهمنک یرلیا یخد كنسرکسع راتات تولوا.رکسع ٌةعیلط اشا

 ادتبا .ردیسهعلق یراحم زاص عبات هنیرالارق لدرا س .یمهعلق هچ رتسپ

 یرکسع هجم كيب شب هللا بیرقت رب هراصح نورد هدنرصع یوقار

 ههعلق یسلاها هلج ار هلارق لاخبیم یا الاحو “ةیعبت هشوناب نیک بوریک
 مظع یلهلاوح هدقلقانابرب یسهعلق .یدن | پوط یلیخ همالسا رکسع بوناق
 قدنخ راو یسّوق شب «یسهباط رب نوا .ودک وب ندنمهعلق لدرا .ردهعاق

 .ردروتسم هليا راتیمهرک یلهچرص نوک انوکو هدنچما قاتاب ارز .ودقوب
 نالوا ییهلاوسح .راو یرلهلق یلاع «یرلالک یرلیلاع یاب «یرلیارس
 .ودراناتسو كبشم یشقن حرطش یفاص یناح قاناب یعاشا . ودغاب بارم رلریاپ

 یرارارق هنر وک رک مد هعلق ینتیدنوق هتل آ پوط اورپ یو كاب ېب لرکسع

 كردیا ضرع ینرلهده بولک هلارق ییادوق ندین اع هبدید مہ بویالاق
 .یندنل وا نعت یغاصاپ یسهطوا یرحیکی رب هلبا اشاپ نالسرا ناج هرزوا هعاق

 رلا شاتو ریس هلبا رلاسضص بوت هدهماق هجیک رب هلبا بیرقت لوا ېخد ریقف
 هدهناخ زمشیدلوا رفاسم ىح ..زاغلوا رمت کاو یرللزوک ردق لوا .مدتبا
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 ایا رکسعو رومعم «هقرش بوقلاق ید رکسع .رایدردنوک هنناح طاراو
 . كدلک هنسهعلق ( راو نلت ) هلا اشاع و مس یرلرب شماصاب

 یسانب كلارقنلتب یهدنرصع ناخ ناهاس ناطلس -- .یمهعلق راو نلتب

 كلم ك( لاحم یابا) نالوا لارق زونه .رارد ( راو نات ) ندغیدلوا

 .ردهدنک اغیتالو یراحمزاص هعلقواما .ردمبات هنرالارق لدراو ردشوروم

 كنحاص هعلق یسلاها هعلق و .زولوا ماع هدارو یمکح كسراحم لدرا

 راب وط هراب كس زدنوک هحک بودیا بسک رلافص ندنسالوا لارق هلدرا

 یادوق هلق .رابدلبا لوق یالسا رکسع قرهلیق داشک یهعلق قرهتآ

 راب دبا تفدخ هز وکا بودا تمینغ یودروآ هللا ااده یراورب .یرلژود

 :رابدلبا نافارج یهلق ها رانا لقد تشو لدا قلم 4 < لوا
 بوابتآ رلکنر رب كنشف یاوهو كنقوت باب رو پوط لباب رب كلدهحایص
 بولوا شاوا عقاو هرجا ارح رب لاثم تشب یسهملقاما .یدلوا راقلنامداش

 نیزم هليا ارق یرلکنا الباب .ردالباب ردق هرب کیدروک زوک یسهمرابناوج
 یرل راوبد .راو یرلهماق یدابآ تشب كناروب . ردراهگابو غاب باسح یو
 یرب «راویسوقییا هل .ردننردتباغ قدنخ اما .ردراوتسا راوس ررب قآ

 .ودولوتروا هلب اراتمهرکنوکلعل هلج راصح نورد .ءردح وتفم ه غیر و هفرش

 .ردرومعم تاغ یرازابو یشراح .راو یساسلک ددع ید «یراهاجو ناخ

 بوریو یبیهاشداپ لام شورغ كيب نوا بول هلارق ادتبا ینادوبق هعلق
 یءارف الصا «یدرو هرادرس شورغ كسب شیو هلارق شور كم شب
 دلدلک هنس رم ( شوماس لوح وک) هدتعاس ۲ ندنآ .یدعلوا تراغو بهت

 اما ردرهن كجوک .ریشبراق هشوماس كوبوب بولک ندنراغاط دراوسب رهن وب
 هنیرهن شوماس كچوک هني بودی هقرش بناج هني ندنا .ردنایحبآ
 شب «هدندارو .رایدشولو هلارق بولک رانادوق لبخ هدهدارو «كدلک

 .كدلک هنسهعلق ( شوماس زاص ) هدتعاس

 یرانادوف .ردلارف روبغ ناتب هني یسیناب - .یمهملق شوماس زاص
 یتالو زاص اما « ردیئوروم كلم كلارق قحال بولوا عبا" هنیرللارق لدرا
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 .یدناوا راتروشم مظع بونلوا تماقا نوک چ وا هدارحوب هليا رامشېب
 قلزووالق یرلورب «یرلنادوق كنسهعلق اياب کان یهدالاب ادخ تمکح

 بولک هلا ناما رارفاک ه هل بتلافک هلران| .یدبا شاونوق ىلا نوا
 یه ۲۰۷۷ 2 راهداز لارق رانو یکم یاد شواو ادرار

 بودیا لارق هدنشاب چوا كداملس ناطلس موحم ینوک هم یجنکیآ كنمرحم

 ( لاخیم یاپا ) ندندافحا ( ناتو ) یکیدلبا ملست هیانیلا یسدلاو یشیا

 ینکجهدبا لیصحت ینیهاشداب لام هسک كس کیا بولک هداز لارق رب مان

 .یدلیا قاثیمو دهع کلک ندنقح هسرولو هدنقره یشونابنکو بودا دهعت

 لارق ءوب » هلغلوا هدنفرط (روباغ رالاح) یرکف بویمنکب تون رادرس اما
 یا و هللاو : نمدنفا اشا دمحا كلم ناه هحندبا ضامتا هسد « .زامهلوا

 «.ردشعا قلعت یرظن هبهلاع و كنرلت مضح ناملس ناطاس ارز .رولوا لارق

 وا لارق بولآ یتسلووسساف ندنشاب فناخا رضح اا کام هد
 هلمکسا رب بورودپوا ینلا لرادرس كر هيد هللا مسب بوبوق هنشاپ كحاک

 بصن لارق لاخبم قابا بونلوا توالت هحافرب بقعرد . یدنروتوا هنتسوا

 بودا « ! داب كرابم » هلارق یراشواح ناوند رتاسو یئابشواج ادا .یدنلوا

 بودا سو ینرالا كرلناربم بم و ارزو قرهقلاق ندهلمکسا لازق ندنآ
 بصن لارق » .رلبدلبا تعب بونوا ىلا كلارق رلنادوق نالوا دوجوم هدمب
 یاب كلرلنالآ مانغو ریا . ردعون هروتوبو هتچ هرکوص ندمش «یدنلوا

 هالو لکیس امدقم .یدلیا ادن رللالد هد «رولیسک یک یئاب منغ

 هنیرزوا رانا ید لارق یی .یدبا راشمهما تعاطا هدنکیدتیک زع رابحلبا

 هتج» رکسع هل بویلیا بیغرت هتکنج لکس هليا افلا هرادرس یمتک هرفس
 لوض ندق مثم .رابدل وا هدامآ هسد « هديك هنکنح لکس یراب «یدالاق

 هدسلح و . یدنلوا ناور هنناح لکبس هللا لع "الکوتم بواص هبناج

 ریسا زو کیا .یدلوا ناسحا هسک قرق هکصاخ ناک ندیهاشداب فرط

 لدرا كيب کیا بوریو هسک شب ید لارق «ناسحا رلکروک رومس هلی
 ینکصاخ بودار ومأم هلل رکسع راوشمط یشدییاشاب ناسح قرهشوق یرکسع



 ۵ تع رع هن رايد لکتس هلرانک یرپ هسی

 E ص یوم موج یوم موج وب زوم NK DIED RDI موم مجو جم موج صج ومصجصع

 هدنلناقم یسهعلق ( نشم شوسارا) .قداراقح رسا شب یک ندراغاط
 ءنلیل ا تمینغ یلیخ بوراو هنتل | هعلق و مالسا رکسع رارکت بونلوا تکه

 ی ان) ههلبق بناج هنب بوقلاق نداروب .رایدنآ رلپوط بیګ هنرکسع هماق
 رطاخ یاضتع۰ رب بودا تکم هدنرانک یرهن ندژا هدنرق یبهعلف (اماب

 نوجرالوا زووالق هدنراکدلک هرادرس هلساناده یراک اشو ور ینادومت هعلق

 بوقلاق ند اروب .رایدناوا ملست هباغا یناعصم رضح بولیئوط ىم الج
 كندا شا دحا كلم هدارو قرهنوا کت هدنتل | یسهعلق (راووک)

 چاق رب هدننبام بودبا كنج نوجما یلام ازغ رایرحیکب هلیرلهشراصو ناکس
 بودیک هنهلبق هش نداروب :یدادنا حلص هرکص ندقدلوا فلت هد مب مدآ

 ثکم هدنسهبرق ( ناوسا یرد ) هدتعاس ( ه ) ندن | هنرن ( شوماس )
 هحرک .رولاق هتسمد هسروک مدا هکراو یارس رب هدشوماس راک .یدنلوا

 عنصمو الزا وا بونلوب لام باسح یب هدننیمز ریز امآ .قوب یرامدآ هدنجما
 بوتلوا لوانت هک اوف نالوا هدنرلهابو غاب .یدنلوا قارحا هدنآ رب یارس

 نازان وا بوشوا هغاب و لاثم روم رک اسع هدعب ۰ یدرووط یرکسع

 هلبرانک شوناس نهن هن تعاس (ع) ندا ءرابرلبا ناک هلنالاخ یراخرد

 جاقرب كرهلبروک رلربسا ضعب هدراغاط یهدنفررط یشراق دلرمنوب بولپردسک
 .رایدناص بوربتک هودروا قرهتوط یرلربسا بول آ یفارطا كلرلغاط مدآ كس

 طاراو هدلع و .دلدک یراز نالوا بارخ مدقم هدتعاس )٩( ندنآ

 .هدریارس اشاپ یلع ییصاخ بولک تفرش طخ هللا یکصاخ ندنبناج یمهملق
 هدقدشلژا تئارق فرش طخ قرهلوا ناوبد هدعب :یدردتنا تکم هدنس

 هس ان .نیساکج رکسع هننکلملدرا هدقدراو مفرش طخ » : یدیا وش یلأم

 ییزادح هرازابدوا هلنایسهطساو راتات نکسع .نیسهدیا دصق هجتراو هنراتکام

 همیقع شر یتتابح .نمرخآ كرلندا شيا فلاخ هادا و تاداع .نیسهریداس

 لیصحت ینسهنیزخ لدراهسیک كيب کیا بودیا بهت لارقرب هتبلا .نیسهزیو
 تفالع .نیسهلکن دنقح نوجا یتیدلوا هدنساعدا قللارق شونایسک و نیسهدا

 رکسع هل هجئلوا لضاو یراب روش نامرف و « .نیسهلبق داڼعا همافرش
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 هک ie یی + ANE IRE دا ام DIRE n > رک دي و و جم همت وو و و

 تآ ندتونص وب وق لوا . یدنا راو یرالمت تآ هسک رر هدن رهتکه

 یتح .یدلوا صاخ ساحت ینمرق یرالمن تآ هحشوکود هتسرارزوا یرللعن

 .یدل وا ناربج دیک ور دتا ری بوروتوک هاشاب ىلع کک روتسد ینرب

 وط هلاقعو هجاصو هایس مس هسنرقوط هلا كمدآ رب یوص كنویوق

 كتيرهش هشف نوجا كنا .رولوا ردناقو كلا یند و لاقص كمدا لوا هسنوق

 بودبا روماج هلا بارت هنفارطا یرلیلسانت یاضعا ندوص وب یرایراق راج

 .ردوصر العا ندهمز رح ۴ را ءرولوا قار اب بولوکود یرلوم هح «رلرر وس

 كناب هشق ندا انن یتسهعاف هشق هدب راک هم و و ندنو

 هدهسق رب یسکیا ربارب هبا قدالدروق ندیا انب ییرتسانم قدالروق
 اکی رتا اجو .كدتا اشاع ندورک و هدهاشم یی راق دباب

 هلبا تز رازهو هلیسهطساو رامولطو لاص بونغیص هیادخ حابصلا ىلع
 نوکوا .یدلوا باغ تآ نواو قرغ مدا یبا قحن بودیا روبع یترهن هست

 لع رکسع رس ینرلکدمرو لارقو .قدلوا لخاد هودروا مالقبص ریص

 هجاما .كلدردتا تئارق كرهریو ییوتکم كنادوبق هشق بودا رر هیاشاب
 تا نکراف تل هد نابعا هلح .قو هسک كح هديا لارف ددارا هدناف

 تع نع کع وډ یرک ندهشق و صاإلارخا .رایدتا هرواشم بولک هرب رب
 . یدنلوا

 هن راد تب هان ات رخ هسا میان سو یک تنم رحم ۱۰۷۲

 ۱ ن ۳

 ىرلار بونود ههق بناح هلبا لاثم ارد رکسء ندنرانک هببت ره الوا
 بوقلاق ندنآ .لدلبا ثکم هدنرانک یر راطم مدتعاس (۱۳) كردا روبع
 . كل دلک هینا زنم (اسلک قا بوک تعاس( ۸( ندبا «ه ( شوهر هعلق )

 نوک لوا بود ميهستچ هليا ېشک ینا نوا ,هنیناج قرشبم ریقف هداروب

۰ 



 ,ON یرهش هشق

 فوخ ندزعراساح اما .رد(روبغ رالاح ) هداز لارق مدآ ناروتواو هتشا

 نالوا یغارج راساح زلارق الاح اریز .زیمهریو هکمتا لارق هرس بودیا
 زن نوجا 3 وبسانوا لاغاب اطر بواوآ دا نا و ییا

 ناه هند « یدتک بوقبچ هلبا رکسع هنتیالو راج هئروا بویاموق یثراق
 زب :روالبهروط یشراق هز هک شون نک انار لئسدو ندزمجا
 هساوا قوق كشوناناک . قدعوق یلاح رت ف ھا اشاب دما یدیس ین آ
 یلدا بور دلا بسا كس رو ییا ؟یدا یروق هنراید لدرا و یزپ

 باوج رب نمشد .یدرو باوج هيد «؟یدیمرردتیا بارخ یتیالو
 ندزمراساح هجم .زیمهریو یروبغ رللاح : هکرابدزاب همان هرادرس بویهریو
 بوط رزرو هفوج رر ههل هج «.لهرو هتسوا شاب زرو وک

 یزم هلج هني كرهربو نوتلا رزوبو تعاس رربو حدق شوموک رریو هفیطق
 هدنس ارګ یماسلک دالروق .رایدردنوک هتناب اداب ناسح نحرادرس زسلارق

  .هکی دید اغ رم .كدلبا ربرقت یلاوحا بوشولوب هرادرس هدهدروا بولک
 .رایدرتسوک یهداز لارق یربغ هد روبغ رللاح هکیدید نادوبقرپ اکب هدهعلق

 كنو «؟ یر ربو هزس ند همروص ندراس اح هساوا هدنو روغ رالاح

 یهداز لارق رکید بوردنوک هنرهش هشق هن یزب اغا ناسح هنرزوا

 : هکیدبد یساباب شاب كنساسلک ناهشق دالروق روک ذم ناه هدکدهتسیا

 فوخ ندلارق هکمریو مدآ رب هزس .زدونشوخ ندزلارق شونابنک زب هزالوا
 « .كلو ینسیرب ندرانا .ردقوح اهد رلهداز لارق هدلدرا ؛كراو . زردا

 ییفک بولک هباشاب نیسح ردیا اشاعو ریس یبهشق هني .یدتبا باوج هید
 هجرانکهست رهن .یدریدلاح تاحر ربفن قرهلوا دولآ بضغ هدزمکیدلیا لقن
 . دشود هلو

 هربرب نایزاغ یالآ رب نکردیک هبرض بناج هدیمب ةفاسم رب ندنرهش هشق
 . نانک بحعت هد ( ردق ی لک لک هلا نار) نکیه هکمدروک بولوا عم

 راب زاغ هدنرانک هاج رب هک مدر وک ینا قرهزاو یرابا بو هد تآ ید ربقح

 رامالغ .رول وا رىفاب رمد لوا لاحرد «رارک ود هتسوا رمد بوکح وم
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 ۰ یلفسا كرد « ینازبم . ربلک همیقتسم هار نروک یطارص هک راشما ر وصت

 شاقن داتتسا ییرلریوصت منهجو تنج وب . ردروصم لزوک كي یسایغ هاج
 هربرب مان ناشاقن مان اضر اغاو یلوقءاش « ینامو دازبم هکش ما ریوصت هلی وا

 لفسا كردو ایغو رقسو ریعسو حج راد هبوو نییلعو مرا هلو هسلک

 عانص « كنرف » شاقن داتسا اربز . رازلوا رداق هکعا هدهاشم ینرار وصت

 نارینو خزود راد رب هلیوا نوجا قعوفروف یتلخ بوباب ییریوصت كلزب م
 هدنجما نازوس شت | و نارطقوتغن هرجا یراهرد منهج وا هک شما ریوصت

 رانالس یک ینادرک هود قرهروا راینابز بولوا جوقروقو راندا باک
 اند كرت ناه رانروک ییراریوصتباذع كمدآ یهقرهقوص رابرقءوراناببجو
 لصاح تشخو تشهد هندآ و رلک کج کج لا ندهمحاو ندهع بودا

 ردقو طقف . ردنک قو هدناف هدنفصوتو فرعت كرد و هصالخ . رولوا

 ندمکیدمهروک بیرغ یانبو بیج رثا رب هوب هدنسانا زمتحایس كلهنس
 . كدلبا افتک | هلبا ردقو هناخاتسک

 هل زعراقیفریرکسع اشا نیسح رادرس هنلآ هشق رهش وب : مک هددص

 بوردن وکربخ یک اعهغق هدزکیدنا بلط هقللارق ی (روغرللاع) بوراو

 نوک چاق رب <« راو یدلوم مالساا هلع یسع « ردراو نوعاط هدهرشط»

 هرب رب یزوس رر لوا یبس كنرارخأتو قوع 5 . شعد « دبا ربص

 «تقبقح .شها كمرتسوک رکسع لاثم ابرد هزب هلبسهنامب یسع دلوم بویوق
 هسد « كربتک یرلهمان » هللا مدا نوا ندرکسع مزب نوک یحنشب بولوا هلیوا

 هطوا ینطصم ندزب .رابداک رلهجم یلهقباش هایسو یلکوت یشوق هود یراشاب
 بوتک« بود هسشق علق هنب بولوا یا نوا هلیا ریقف مدآ رب نوا هلیا یشاب
 . كردىا اشام ًاضعب بونالغاب زعرازوک .لدرک ههشق هليا رادرس همانو

 رارق هدهلمکسا رب بوراو هنیارس نادویق یرغوط ندرالوب کی هلیا ریقف
 لدراهنلا .یدتا رارف هدن رب بواک ه هناخ ناو د ندهرشط نادوقهدزمکیدتا

 لردبا هجرت هددحاو نآ بوریو ینیرلهما كرادرسمز .كراورپ «كنيراژود
 : کی دید لقاع نادوق بولوا مولع« یرامالک لأم هدنراکدتبا تئارق



IENEهیجمجممصجمجم : DESEیوم یک وب ( IERIEصج یج و ص و وج یم قم صج : 

 رمد لدار یبو لاشاش یشاب هدنسارح هشفو هدنرتسانم نابهشق فوصوم

 تاحانموش همرتاف رطاخ بودا اثاع هر نوت لو یدلوا ولوط بوط

 ےدا هک نس نالاملا بر كالا كالام هن ۲ ننوکلا قلاخ اب : یدتا روطخ

 تایشارورپ یدآ ی هجراکس زو و بودا نز بانک انزک للم یخرا

 هرانآ ی .هزب یرلن | بور و تحبو تخرو تکی و توق هد هرانآ .نیسردنا

 ندهعلق لاها ها تسجح و دا . مدلاق هدنربح هد » . نیسردا رک

 دل وم یراسایاب بوتمح هرازهلال یارح ییدتا ثکم كنااب نيسح ادا

 هلا هببرغ عاضوا بوچآ یتشاب یسهلج هدکدایا توالت ییرتحیصت یسع
 «« توق اب ما » « یهلا : هکر دوب یسهجیتن كنیرلاعدو اش . یدلیا انتو اعد
 هسرانک یرهن هسا یرجسع یلامع هللا مع توق یاو ما هدلاو یا ین

 «. زرنغط کس ندنرکسع زانایو ندلااع : رایدلک تلا یربش هثف وو

 بودیک هرتسانم كویب هرکوص بودبا راشلانو عرضتو یلامور هلهجو وب
 ..رابدلبا اسکا یراقالبج بوریو راماعط هدهارقف ؛ رابدب ماعط هدنترامع

 راک هشوک رچ هدنبرف تشورس مدام و ا
 یشاویراقالوق : شلوا ان یو لف ااو ندحوط هرزوا ص ص

 . هدهعا نارود ا تعا | یرازوک بودیا چ یعوطرخو

 بوروا توص هللا هحیصرب بواک هتکرح ليف هرک رب هدقدلوا رهظ تقو
 هنقاخ رهش بوقمح هک الفا یسادص بوروا هرک یا نوا هنسکوک .ینموطرخ

 . یدلوا رهظ تقو بوروا ی کیا نوا یتءاس لف هکرولوا مولعم ندنآ

 نردقوب لاا تكس هضاب » هدو قرف ارم ادا یخ رخ

 . ردنشکتخار ةفئاط رینیک هبا زیهرپ وچ هکنوچ
 یرید لرءریک هرک هچ بودا تفلا ندح اب راساپاپ عاصم رید وب ریقح

 كس . مدقاب هنس راواودو رد بودا راغ ناما هدنسهرک رب . مدلبا اا

 لوط ےدا + الا هتتزوب كراود هداشک رب ر هدفرط .عاص ادعام ندراتروص

 نانحلخاد بودا حور ملست هد ؟دروک نادسنا هکراش جا روصآ تنج وب

 مهج رب هدنرب عدا ی انا هم داراود اد دو هدندناح یشراق ۾ ربلک ینح هلوا
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 و
Eتا  

 كم زالم رد هلمح بوالوا ككا ناک ندنرلحا زورو بش هکر دراو

 ۰ اا ياج لا را
PDE HAE بس ت مت اف دا اما تام بدم ت تالک poems. ge are یه HA NR جم HA HAC HA HAY HSE 

 یرانسآ .راو یعادخو نابهر ٤ ساباپ ردو كس چا ۰ رها طعم .ینغامد

 1 نداراصن ۳ 7 e نا a وا و دوع 2

 u يا 15 و هدنابد 0 / ر ا رو 6

 راطنق رمشکبا یر یه هکر او یهوحمو رز نادعمش رر هدند وا یرلتروص

 هدنر یهو راو ردق یدق مدآ یر ره ارز , ردحبح « رایدلبا لقا هد راک

 كربک ريد و . رولوا نشور زور اوکو رول وا دافا روفاک عمش بش سه

 جزورفو كمسلا نبع رخ یشرف كعساو مرح نالوا هدنسهعبرا بناوج

 بوک « ردشورفم هللا نوک انوک ماخرو ینع قیقعو ناقرحو ناقرب و مشی و
 ناورداشو هیقسف ددعتم كع رحو .ردداوم و ینام شاه نا ینوملقو شقن
 3 نیم هليا هرمثم راحشا سانجا عرح نوردو هدا نایرج یرللبیسلسو
 ۲" كهچ ندنراهمالشا تناحایس هکراو یروکنا تخرد رب هله . ردهدافلوب
 9 ا 2 تنکح اما ر رووا لبصاح یرامشلاص موزفا نارا نوک

 لشي .راو هاد كئر اکنر عاواو ورود کیا ی هاش گرم ون

 قامرپ هدلاد رب هس هقتشاب ندنغیدلوا رادهادو هاسو یراصو یمرفو

 «لانرود . شازر < شک ۰ تکسم .مروخ «یوروق کلین « یوزوا

 یاب ERI ردلزب مس باع ولو یراهناد یسدقو یابح ٤ یز

 . رولوا ناربح رالقع نروک هکراو رلهرخ یراکرز ددع زو ج وا هدنفارطا

 دوس ناحنف ر «امروخرب هداتفه یزو هچ «راو راساپاپو قیرطپ هدنرب یه

 . راردیا تضایر بولوا هلبا مداب ربو
 حوریذ هساکح ورب هتسخ هکردراویسهناخراب رب -. هشق رېش شیاتس

E۷۹ 2 2م تر اومد ی  NE70 و  

ENدن  
 ری

 هدهقذاح یابطا نامز نوطالفا شعا نوت لیمکت هدرید ود ارز . رولوا

 یسع دلوم كننوک یسهن ربا نکردا ا يړد و نوکر, یتح . ردراو

 رهشو ۰ نایدروک تل رضاح .سکیه نوکوا . مدلآ ربخ یغیذلوا مالسلا هیلع
 .بولوا عج مدآ كز زو ۰ دک نوا هدهچک جا نر وا هرجا هشق



 و داتقا تاک همش ا اا

 ۹ راو تسوح ٌهعلق

BK MDE بوک NUE ( بوک NIE HIE DIE DAE DEDE DIE نوک DE اب RIE BIE NIS RUSE DYA BUS XE RAE HU BEDE 

 لسلسم لیجحنا تیآ بودیا رهزاغآ هدنماقم یواهر هنا دنا توص هرزوا

 همز بوریدلو اهر هنوف رب نونعرا كردا توالت هللا نزح زاوآ

 نالوا هدمدآ دوجوو رولوا لصاح تشهد رب هندوجو كمدآ هدنرلکدتبا
 هسهلکید رامدا دقتعمو یا هصالخ . رربروا بولوا رادربخ وم رس یه
 دیقم هدر د « !نونغرا عنصم بیګ و هسهلکید نافراع اما رواک للخ هسداقتعا

 ر لاثم ربنم نم هليا رزو مس هدنراسپ فرحنم بارح كرد وب . زالوا
 هرانکب فلس داتسا هرزوا قلوا قيراط نمشن . راشعا اس نک تنگ

 یاب رهک شلک ندنسهلکسا هقصناد كنیراید هل ینسهعبرا بناوج هلا رولب ماج
 وک یساکس نهو ! ردنومتربع ةروصقم بیج « شم هزب هليا رفصا
 سهاوح یابج هل هدننا یارح ۰ رد بس ٢ « نوسور "یرخف «

 هکر دراما اشنا ایپ اس یاب رب قجایوق لیجنا ینعی ایلچ رب عنصم هلی
 (م ٠ء ) حیسم ترضح هدنلیذ یاب یه . رد ماف اس "یسرکرب یل هاب کیا نوا
 ء روروتوا هرزوا بادآ یر یه هکراو یرالاشت كنوبراوح ییا نوا هللا

 ردقوبو هربتعم بتک ردقوا هرزوا اسلج "یسرک و . ردحور ۍذ ابوک

 قرفتسم هرز ردنا رز هدنسارآ نالا و بونالغاب.رللحا یلفرظ یهاوح

 هلیدوس كنسهدلاو . راو یرللاث یبع ترضح هدنغاحوقو انآ می سم
 ءحیسم لاش كرک . رولوا زادنا رظن نانک هدنخ ههلجو رینلاذغ

 یراشابدلراتروص وب رکم . یدرلردیا رظن یک یرید هنهدیا رظن مع سم لات

 نارود یک صاقر تعاس یرازوک بولوا راخرچ یک یخرچ تعاس هرجا
 نیرفآ رحس هبتموب ات .شعارلیا تکرح ید یراقالوقو یرللا «ردیا
 هل هدنراندرک ء راندعم رادتمق رکد یحارخ مور رر هدنراقانربط . یدیا

 رامسلطو لکیه « راحیبست وا نداباده یرلکدردنوک كنبرللارق نایتسرخ
 نامحت ددد یمهسزخ رصم نوا یر سه كلاثع کیا و یلصاح . یدراو

 تش رز هدنراراو دو رد نالوا هدنسهعئرا بناوج هارانو . یدبا روش وا

 رربهدرانوب .ردیسهدهلارقررب یربره هک یدروروط بولیصا راهدرپ ابیدو

 یرانادروخم ربنعو دوع عنصم ءرهوحم هشوکهشوک . یدیا رکد یملیدجارخ



 یسهمانتحایس یلچایلوا 4۸

 TIED DEDE DIED HITED IED DIETS )موبر

 هکزوا ردیک یلقعكنءهروک ( ع) ۰ رولوا لزوکت باغ او فیل یساوهو

 . و رداشاع

 ًاضرعو "الوط هجنراو هنتماد یغالباب هشق ات یسهمرا بناوج كرهش وب
 كغاب ددع كيب یللا » بولوا ناتسوبو هحغب و غاب هحراو هنیمز تعاس ترد
 . ردررقم هلف ررو خاکرصق هدعاب یهو رابدتسا لق همد « . رارر و یب ر شع

 یرهش و . ردراهقدح نیز هلا رللییسلس باس هلبوا راناورداش راضوح

 ۰ رولوا یدّوم همالک لیوطت كەسەلىا حدم هرزوا یقو ام

 وا : ( ناب هشق رد ) هلحزا . ردراو یساسلک ددع شم : یرلاسلک

 بودا فرص صلاخ رز هفودنح ید هربد و یورف رنه ناداتسا هل رصع

 رپ هلبوا هدکلف هکر اشمتا راتفارظ هلبوا هرید وب كردیا ارجا میانص هچ

 رز هفرصو جرخ كدبعم و » ردشمهیا فلس رامعم رب چیه یارکراک
 هنسوف بورغ هسد « ردشعلوا فرص هک كم ش ندنمسف صلاخ

 صوصف عاونا هدننورپ و نوردنا ادعام ندا رفا زا هجراح

 كنسهروصقم هلحو ردشنلوا روقنم هللا نومنتربع ماخر نوک انوک كلوکحم

 -وکلیٌ؛فریه . ردشمناق الطمو الجت هلبا راک شق لاثم یراک انیم یراراود
 نوکرماو هایسو ضاسو راقینحنم دوم هدنراقاطو راوید یور هلو هدنن
 نرم یراود یک یسیراکفدص دنه هلا تمقیذ راخا نوک انوک یربغو

 نالیسو دجربزو ی قیقعو رهلا نبعو را نیع هکرد عنصم رید رب شمل وا .
 ضعب ۰ ردناشوب سالب سیسق عم شلوا هتسارآ هللا راشاط هدرخ یللثم

 یهوح ندصااخ رز كم هحو ندصلاخ مس یرلبوچراجو هقاح كنبللوق
 هدردوب .ردهماق کهدشرش سدق ابوک هکردشلوا نیز هليا راهزیوآ و لیدانق

 ضضفمو بهذم هدنسبقرش بناج ثكنسکعنم بارحم نوجا ىظعو ك راسا
 . ردلکد رداق هغمروا هشت رب ک | یراداتسا زعامز الاح بودیا عضو ا
 اشنا لارق روبغ ناتب ینوب راو یسیسرک نونغرا رب هدناباقم یمرک وب

 هل هكردافاح .رانآ رحسو نیزه یسهبتم زاجتا رحس یخدوب . ردشٌما
 رومعم یاجوب یرلکشریا و سوروبهلق « هقدال « قیرطپو سپسقو ساپ
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 4۷ یثوراو كنسهعلق هشق
 ۲۳۳۳ )9 > »< )< DDE وا جای Di > DDE نایک DIE BIDE DED ۹ BIK DIE HK DDE DDE MDE DSK یو وب یوم

 یناشآ یشوقوب رظان هبهلبق هدیونج بناج هرمشط ندهعلق س . یشوراو
 حبمیدوب . ردمیظع شوراو رومعم یلرصب دم هرزوا یر یرب یراوا

 هدنعاسیبا نشو .رد بعص تباغ قدنخ اما « ردهعلق رب تاقنلاب «:لکشلا

 رهش رظان هبهلبق یک كنوب هدقنابتسرخ . رومعم ندقوب «رولیشالوط قجنآ

 ییعریدلاق كاب شعلوا ح رط هرزوا ییثقت مرطس ابارس یحاو . ردقو

 ددع شعلا كس هله یسوشراح . لباق ربع يص وتو یر رح هک ردرلقاق وس

 ندبا تخورف نوک ان وک هشُفاو هیسفن ٌهمعطا . ودراناکد انعر ان رکراک

 ناب روغ هل زا . راو یلاخ ددع ر نوا . ردراو یرلرتخد باقا لاثم

 هشوکراح انوک رب . ردلکد یلەبق  راو یماج ددع چ وا . ردلاثم هعلق یناخ

 بناوج اما ۰ یدیا راماح یلابوص شادا انب هلبا ناسارخو چ رکو یلهبق
 ضا نودنا ناز لاد نادر کرک. تباق تاق لاولود رف رک ا
 ناناقس هدهفص یراقوب هرامدآ نالوا هدهفص یغاشآ « راو یراهروق هدنرب

 كلا . ردتنص بیرغ «ردبا نایرج ناه « زامارحیص ینوص الصا كرامدآ

 یرلهقط هتروا ودنادبم لضوح یسغاشآ ندنآ .ردقونوص یمهقبط یغاشا

 نالوا رارب ههق ا . زدیصا ید یرلهقط یراقو نی ۰ ردامرک یخد

 بودبا لغ هدراهفص هروک هنلمحت ناسنا . زافلوا لیک ردشتآ یسهقتط

P8رولت ددع ترد هدنسهش اک راج تارا : ودلکد هدهرسنط ین>ک «  

 هکر درا راقهجوق هل ج یرلک الدو روروک یراشت | ندماج هکر او رلابوص یل ماج
 ندم ع ضایب رسارس یراهارہش هلجل روش .رد ( توترف مکح ) رب یربره
 یعالیاب هشق هسلوا یللکش رولوا روماح نخ « ردشلوا رو رب بونهشود

 هناخ یرافاقوس بودیق | یغاشآ شوقو ندنسبک ۱ هملق یزبت ناقآ ندسد

 ...رون الب كهسکود لاب هکرولوا كاپ ردقلوا بوروب وسهبا راب وراجیرابحاص
 رهشوب « رولوا ندکبلک ایان نوعاط امکح لوق .زالوا نوعاط الصاهدرهش و
 ۰ ناسح «نالس .. ردنیما ندنوعاط ندنبدلوا كاب هجرد كوص هلهحو وب هسلا

 هدرهش و تاناوبح لا هزو رضم هله « قالیاح «هكالبل « ناحبص ۰ بزقع
 با . ردشمهلروک هدزارد ر یتفاظن و تفارط كالو و 6 اتق م ردقو



 یسهمانتحابس یلچایلوا ٦

 زی . رابداللو بوریو شورغ رشیللا هزغادخو نوتلآ رتشوللاو شاشو

 هرکسع كس نوا نالق رارب هليا اشاپ نسح هدارګ لوا بونود مومغم ید

 نیسح یهیضق بولیراص مهم هنخز كناغا نسح نآ لوا بولوا یقالم

 رفا زا اا نواک هر را تاغ الخ درک تبا سرقت ر ارت اشا
 نادتسا رگ راو تسوخ و بودا تروشم هد «؟لهراو هع هنراد رس رکسع

 «لهدنا بلط یرواغ رالاح ندنسهعاق هشق نودک تعاس (۱۰) هنناح لامش*

 ناسح هدکدتک ییابا بولوا رادرس هتک كس نوا یثاب هطوا ینطصم هسد

 هتل یسهعلق هشق ربارب یخدریقف هللا رکسع ققاب . ۍدلاق هدنسارح هشق اشاب

 بولوا مدآ رب یللا هلبا ربقح وب نهرامادخ تکس یللا اغا قطصم بوراو
 . كدلک هنسهعاق ( هشق ) هدتعاس )٩( كردک هندناح لاش كدهحاص

 هنوک ندنوکح رد اش كالارق مان نابهشق س یسهعلق هضق

 فزاع روا الا .ردتکوللا ءرربح بولوا هدنقلوا رومعم یسهتعلق

 هدنتتسد یرالارق لدرا هد هاکو هدنمکح یراساح هس هدنجما رایصروق

 قالفا یساناعر.ردیصروقو راج اتروا « هسع « راج « یللدرا یسللاها بولوا
 رب انب كنس ینالوط لکشلا عد رص هدنتماد یسالیاب هشق یسهعلق . ردلورقو

 : ردشلوا عقاو هدهوک نماد « ېک یسهلق یر ۲ ۱ بوک « بولوا هعلق ناتم

 قرط غاط راو یرلهیباط مظع « ردراو ردق یوا كن یر ۲۱ هشق و اما
 یاد . زدراو یسوق ناتمو ددج ددع زکس «راو قدنخ یک یهاج ایغ

 یرلهساطیوق یراو اهقهق دس ج راخ ندهعلقو یراوند هعلق تاقکیا رادام

 یارس داع كس ترد هدراصح نورد ۰ ردراعشآ رهش راصح ر نام

 هل راتشنش هن وک ررب یر نه بولوا رلاش رکر اک تاق تاق رله اخ انو

 ناوا بارمس یرلماد كنس . ردح ها واک نت تمام شقنمو نینم

 هلا ضاخ صاصرو کنت یالق ضام و رپ یراصو تیمهرک یلهجربص
 یراناهکنو لام الام هلبا هناخهبج یراارآ یزلوق هعلق بواوا روتنسم
  راقروق كي-ندهجو هل یسلاخا هملق وب اریز : ردلاح هدازآ ان

a NO تب 
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 ندوب اشاپ نیسح هدکدید « زسهی هنتل | پوطو زسرولاق هدلح وب رازس اما
 ییشکنوا ربارب هليا ریقف هللا یشابهطوا ینطصمو یشابهطوا نیسح ندننابعا
 هزک وا ا یدردنوک كرەرو یرابوکیو همان بوردش هنهراتآ

 كردیا اشاع یفرط کیا بوچآ ینسویق شوراو هدزمغبدراو هبهعلق بوشود
 كرلتآ زمیشب بونا ندنمرلت آ هدقدنخ رانک . قدراو هند كراصح كوي
 ەدڭزمىشل بواك یرکسعهعلق هجرلزوب هدزمغدصاب مدق هرسح « قدلاقهدنناب

 قابا زوب لماک بوشییاب هنعرللا بوبالغاب ینمرازوک قرهلآ یزمراحالس
 هرزوا را هلمکسا هدهناحاوند رب .رایدجآ یزعرازوک هدزمخیدقبح نابدرت

 ناباک ینابصقو ارق هل « یرلبلاب « ییرهن هسبتو ینسارح هسبت بوروتوا
 « زکیدلک شوخ » بولک نادوق ندیرجما نکیا هداشامن وب زب . كدتبا ربس
 یرامولعم مالکم وهفم قرهنلوا تئارق . كدربو هنلا یرابوتکمو همان هدکدید
 - دتسلا هغللارف ردمو » بودربتک هنادىم یلغوا یعولط لاحرد هدقدلوا

 روي ریلک هقوا شم هدنغاآ هکقدقاب هناغوا یمولظ هدکدید « ؟ زککی

 مه یلغوا لارق ربقف . یلقوط یندرکو یلغاب یرللا « رویلک هنادسیم هلبریجنز
 هلو یناود ییناهع -۰یدشا نادونق . شعا سوم مهو یحاص هعلق

 تسارحو ظفح هج یلدرا ردا لیصح هنیزخ هجن بودیا لارق یهناوید
 هنرزوا كنو ۰« ؟ ردراو ی كشونانک زملارق مزباب . كرك هيا
 نوناق « ردقو یربخ كهاشداب ندنغالارق كشونابناک س. یئاب هطوا ناسح

(2۲9۵۲ MD NEDEN 

 هزب اما  كدلک نوجا كنآ هرفسوب . ردیصاع هروز رب ردلکد لارق هرزوا

 كرو یلغوا یعولط وب زیمهتسیا لارق ینآ رزک راحاق بویمهروط یشراق

 یمواظ ریقف بولوا نابضغ ناما ی نادوق ناه هدکدد « ! زکجهدیا لارق

 هلرلنادومق "ءانب هنشلانو دایرف هداسیدتسا نامرف ین یغاشآ .ندهعلق یلغوا

 نکدردنوک هنادنز هن . یدنیا صالخ بوقاب هنساجر كلراق رطبو كشربا
 هلبا چه ی هدنلا نادوق هحنلپراص هنلغوا یعواطظ یئاب هطوا نیسح ناه

 بوالغاب ینمرلزوک هنن . یدلبا رادخز بوروا ندنغولب وا كناغا ناسح

 هقوچ پوط ررب هزعرللا بوجآ یزمرازوک هدب . رایدراقیج ههرشط



 انی

 د بولیرآ ندنآ مدا ید نوا قځ ا بودا روبع كرکح تحزو

 راوس هرات | قرهتوروق یباوئا سکه بودا مارآ لرس هدلح و . رایدلوا

 .راهبصق رومعم تعاس (۸) كردیک هنبناج قرمشم كمبظع یارحم وا بواوا
 . كدلك هنسهعلق (راو تسوح ) بوک یرلهحفیو غاب ارقو رارتسانم

 هسرالارف لدرا . ردلارف مان ردزا نا یساب س . یسهعلق راو تسوح

 یک اح را انروا نامز رب بولوا عقاو هدنک اخ راج انروا اما . ردعبات

 لارق روباغ نلتب یک اح لدرا هدعب . یدیا هدنمکح ( شونطالپ صروق )
 هللا همنانع توق بولا ندنلا راح صروق یهعلق و هلینذا كناخ ناماس

 ا ی ی قو یک کرد سا هماق نتو هوا
 به یرلک اش « یرلکرا « ینادص . راو رادلهسع هدنجما الاح . رالقوحوا

 هدنید یمالبا نسح یمهعاق . ردنکلم كنلغوا یعولظ نکل ؛ ردیلهبعت
 یدق كروس ؛ ردهعلقف ضاس رب یک ردنکسا دس یدادش هلوط یراراود

 یر, یرب یرلوا رظان هشناح برغم كن هعلق یشوراو . ردرارب هحوا
 یرلاسلک ردروئسم هلراتبمهرک ناولا یرزوا كنسرابارس . ردهدرزوا

 .الطم هلا صلاخ بهذ یراحاخ كنیرلراود ء هلا راکت یعالفو صاصر

 با . ردقوب یا كنسهحشو غاب . ر هل هربخ یرازوک كمدآ بولوا

 . ردفطل یماوهو

 لزم بوط ر تازع هل بودا اشاع ندفازوا هلو یهعلق و

 لس هجراحم هحا سرر سنا ه هعلق نورد هدعا . هلدتنا تکم هغرالا

 . یدریلب زوت رب ندنف رط هعلق درک ندتعاس مراب . هلدردنوک مدا يا

 اشا ناسح بواک یلاها حالس رپ یرادقم كس نوا نکرد « ؟ هلوا ه و

 هل هارو زس ! رلکروت | قاب : هکرایدید كرهرک اورپو كان ی هروضح

 نعرادرس هشرزوا كنوب « زکبریدلیب یزکیدام ؟ زکیدلک هلیا تأرج
 ندنراوریو هسع هلا یرلژود لدرا هزکنادوقو هزس س .اشاپ نیسح
 قمشولو هلرنادوق هعلق . راو همان هد نداشاب ىلع نمرادرسو راو زء رمان

 «نوساک هلمزب مدآ چاق رب ندزس هلون » نالوا یراشاب . یدید « زرتسیا
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DDE DE DUDE DDE DED DIE DEDE هک DDE DDS DUDE DIE DIE BESE DDE DIDE DIE DIE DUI DIE DIE DIE DIE DOE 

 رامالغ باتفآ هَ هڪ . یداعوط هراب هدهسیا یدنلوا تخورف بوراقج

 بوکد هصح شورغ رشیکیا هنشاب مدآ ندیکی . یدلیناص هشورغ رب
 هک یدلوا تمنع هلوا ودروا . هلدید « نوسر و تاکر قح . رداام انغ»

 هربسا ددع چ وا هدازغ وب ید ربقف . رایدلوا رازپ ندالآ ربسا سکره

 كلم ید ربقف . راددلوا ریس هلا رسا رر ید مالع چ واو مدلوا كالام

 رایزاغ هلحو قدلوا فرشم هابراتبح فرش بوشولو هلتمالس هليا اشاپ دما
 اشاب لع رادرس ۰ شدلوا تمسنع هلملام انغ بودا تخورف یراتمینع

 هرزوا یهاشدا نامرف هتلا » بودا هرواشم یرارا شراو تلود نابعاو

 «لهدیا تمدخ یادا بودیا لیصحت هشیزخ اعم بودبا بصن لارق رب
 راوتسوح اب هلا ؟ردراوهدنافهن هتکلم ندهمقس بوقاتالو هلو هسقو

 لارق بورتک یلغوا یعولط ی هدنرهش هشق ابو یرواغ رللاح ی هدنسهمیق

 شوایس هدنراکدید « . رولاق یربک راشیا نوتب هسرباک شق هسقوب « مدیا

 نح یسادختک رادرسو راوثمط اشا نیسح یراص هزابآ یشادنرق اشاب

 رومأم هکمریتک لارق بونلوا نییعت هليا هشراصو ناکس قاریاب ددع قرق اغا
 : مدتنک هنسهعلق راوسخ هلبا اشاپ ناسح یخد ربقح هدنراقدلوا

 روبع ندیناجهن ینهسبت رہن ایآ » هليا مرلت | لاتچ یتا آو مالغ جوا ربقف
PEEتعابن ا ا هناح قرشم كنهس بودا هرواشم هسد « ؟  

 هاب راقفر سد يه بوالرامصیا الا یزعاح هسد « رلیک ندعو « فو |

 هبهتچ ۰ شەروك شيا ضەب . یدالغاب هنسهقرآ ییراحالس بوشاللالح
 كس نوا بویوق هرالاص ندزاصو هرامولوط ییراحالس رلیزاغ شمرک
 دلا دمی وص ههلا ها راب زات بسا ك یی رد « ا

 ناج سک ره ردیا كاروانش بوروا قابا هیهسبت یک رحم صاوغ تاغ
 یایشا هلج ید ریقح بوک هليا رللاص اشاپ نیسح . یدشود هنیدازاب

 یی رهن هسیت یک مکیدروک ندرانات بولک هنسهتروا تآ کیا بویوق هرامولوط
 قیمعو ضیرع ردق تارفو هنوط هچرک . مدتیا رکش هقح ردیا روبع
 غد هلو مالاسا رک اسع . ردمظع نم راقآ نوتشوجو هناود اما . ردلکد



Eیس همانتح انس یاچایلوا  

 طاراو » هرکوص . یدالوا ررض رب ندنرلکدربو رلاباده قرهشولوب هلساغا

 زاربا نامرف نداشاب ىلع رکسعرس هد « ردشملوا ی رحت یی یماناعر هنسهعلق

 نیتم زسهلاوح شاوا عقاو هدرب ربق هدنسهیحان ج ویاص یغدوب . رایدلیا

 رداسح یراناتسو « یسهحفو عاب .ردلکد رومعم ردقلوا اما « ردهعلق

 ردق ههحشراو هنشوراو راغاو بيرق ک او هنشوراو ( نح هر د ) رلارګ وب

 ندارو . ردشعلوا ربرحت یمالقا هلزعهماق طاراو هک ردبسهبحان جواص

 دلک هنسهعلق ( راو هکه ج )

 هعلق و . ردلکد مولعم یسناب اما « ردعبات هلدرا س . یمهعلق راو هک هج

 | عنصم یک میفع داوس رب هدنفرط هلبق كنسهملق . رونور رک ندهد هایش

 ۱ ثکم هدرب برق لسو اکا بواوا نابم هلیراهناخسوقان و یرلرتسانم

 ۱ ناتس بوک یمادضتک اشا ناس نماشا طارا 2 هدارو . یدنلوا

 ینسالاعریسهعلق طاراو وب : لأم هک یدریتک رابوتکم هرکسعرس ران نداشاپ
 ضیع هدههاشاد ىلع ع بودا صخلت ههاشداب یزس زسردیا ریسا

 «؟ كسرولب نس هسقوب ۰ هلبا ماست همادختک یرلرپسا كغیدلا . مردیا

 ٠ نوسالاق ورک ندنکیدلس كلاشاب -. یساغا ىلا هدقدنلوا تئارق رابوتکم

 مئانغ لامو ربسا بوروا یتیالو نمشد زرکسع زسهفولع یالا رب زب
 راباوج هنوکوب هنسادختک اشاب نانس « قدامروا یراتالو «یطاراو . قدلآ
 یربع ر هقس هفا بوت ود ىکا رایدتک هندناح طاراو ات هحنلبرب و

 یره (شوماس) هدهجیک رب نوک رب بولآ مئانغ لام هلبا راراکش کی ندلوب
 رهن یسهنرا . راربد یسهبحان ( قلئوسو س ) هلع وب . كدلک هنیرانک
 دیع یسهنس ۱۰۷۱ كرهيبروب اهد هجیک رب نوک اویا رو یشوماس
 لام ردفوو ر٧ا ددع زود ترد كس قرف ینوک یجنکیا یک كاتا

 یاغالاب . قدلوا لخاد هدنرانک یرهن هست هودروا بولوا ریس هليا مانغ
 هربقح بوسک تملخ یرلاغا توا ءاغا شدهد ءاغا دم قا ءاغا دالوب هاش
 ندنیدریدقاط هللا یدنک هل رادرس بوتلوا ناسحا كنلح رب قفا

 هنا دم یزم راری ساو مانع عج نا لوا نام . مدتنا ظح ردو ناهج



 5۱ یس هعلق راویاق وط

 یدربراقیج راج یجوک ردق كسب ییا نوا ۰ رارید ( قاشودیاح ) هراتالو
 . رایدک ندغیت نادند هدنراکنج نالوا هلبا اشاپ دا یدبس یغوح طقف

 رب یه ۰ ردشوراو ید شاو ارو رومعم هراب كس لماک هان وو

 شورغكبب زوب رارومأم یلکنکد شوموک یرللا ناند ( ورب ) ندشوراو
 یللا زود ییا یونس هنسهسزخ لنا هدوا « راربر و هلارق بودا لیصح

 یمهعاق طاراو یغوح داراشوراو یر ندنحتف طاراو اما . ریردنوک هسنک"

 هتراورتفد طاراو لاب ی رکدابا لص هی ام یر رک ۳

 هدشوراو رب هدنرانک هسی رهن هداروب زب . یدلدبا نامرف یراملیا مب

 نوت هک هطرکتسع شوا نک« لا دییقا یا و
 لاژوس ندرکسع مزب . رایدید « یدتک هتتکلم هح یدک هفرط یثراق

 كم یدودح هح# » بوروا یتیالو لدرا هدرلنآ : هکرایدد « كدتسا
 ناه ۰ « ردلمتم یراعود ورک ندا  لروروط هد « ردراغم هحلص

 «ردشنود ندرللو یربع» بور دتا ادن رالالد اغا دالوب هاش نم رادرمس مزب

 نوبوق نوما كما تمینغ ینودروا بودا طبض هجشوخ رب یزکراریسا
 نوکوا .یدر دتا هینتهلسهطساو یرلاغا نوا هد « ۰ نوسلوروس رینیصو

 . كدلک هنسهعلق ( راو یاقوط ) بودیک هنیراف رط یطاب
 دعا هلدرا هدو اک رم ج سعا یساب س . یمهعلق راو یاقوط

 هدنرانک هس رېل یسهملق اما . شعا هحف یرکسعو یار ی هدنجما نکل

 . شما هعلق رب نبتم هدد كدنلب هوک ربارب هجوا ناینید الباب یاقوط
 هدنسالاو رز كنهعلق نورد .راو یسهلاوح اما كدتسا اشاع یخ ندقازوا

 رم هسبت «ینسهعلق یاقوط هداروب . راو رار عشعشمو عنصم « رایآرس

 ه هلبق بناج بول آ مانع ها نوک لوا بوغارب هدزعدرآ و هدزماب ینالبایو
 هسهعلق ( طاراو شف ) هدنعاس یعاش لماک بوک هنب ندسد یسهعلق ولاق

 . كدلك

 قنا یرف هکر دکھ یاق یاقجو یسناب .  یمهعلق طاراو شف

 ىلا بواک یرارود « یراسروق + یراورب هلغلوا هح« . ردهدنیرق یسهعلق
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 . رددوروم كلم كلارف یوفار « راو یرگتسع هسک كس چ وا هدنجا

 ًامزونم بودبا كنج هدنتلآ یسهعلق راوژولوق هلا اشاب دما یدبس یحوقار

 یربق ردشلوا دم هدننا یسانا بولط «هملق وب هدکدتنا رارف ًاحورحو
 ا یدربدغاب لاول زلک هباسح هز ندنمهراب هاکرکح وا یمانآ . ردهدنون

 رب كچوک زسهلاوح هدرب عفتیم رب بیرق هنیرهن شوماس هملق وب هچرک
 هتناب نامز ىلخ هلغلوا قوح یرکسع < یراد وط « یسهناغهبح اما « ردهعلق

 هدوصو هحنلوا باغ رکسع . كدرتسوک قاماحاق هدنلکش ردک بوبا راو

 ینعارقو رایدروا هشتآ یشوراو بول آ ربسا ردق زوب چ وا نمرابزاغ نالوا
 رب هلیوا و . ردیلزنم یسهیحان (جلویاص) هدیرابا نداروب « رایدلبا دابر
 . ردلباق رغ كمتکوت هلا قلآ یساو كما دابرب هلبا قمروا هک ردهحان
 ندیآ یارحا كنج وقار هدارو . ردق و تام هنناتسو و هحخو غا

 یارس ر هوا هدورک كلف و هک ی دا راو یموحم یارس رب كحدا

 دلها فیصوتو فیرعت یروطو زرط هرزوا یعوقو رکا . ردشمهلوروک
 ندارموب یرایزاخ راتات اما . زالوا مانع هدلس رب یتهدوسم دلنمهمات و
 راوتجا و . رایدروا شت آ هننورد هرکوص ندقدلآ یرلیش راراب هتیراپدنک

 رازنح لوح وک هرجا هربحوا . ردراو (راوتجا ٌهربحم) هدندودح یمهیحان
 هلیرحشو رح «ینجو راح راقجهطآ وا هبسا راکزور نع راو راقجهطآ
 هدقدلوا نک اس راکزور ؛ ردیک هبناح رکید ندیناج رب بودا تکرح ندنرب

 قلخ هلو . ردهلو یلاح كرلهرب ز> لوا هللا ءاشام یلا « رولاق هدر یسدلوا

 . دلدلک هنسهعلق ( راوولاق ) قرهقلاق نداروب . ردشخلوا

 كلارق ( شولقم یروطب نلیم) دهعلا بیرق -- . ىسهعلق راوولاق
 ۱ هدهعلق و . ردهدنسهعلق راو وا تمعن ندن رلهعلق نامالآ یدسح هکر دیسان

 تباح هد « رد مب » یلارق هسم هلغلوا ی رکسع هسع هدنجا هدهسیا كلدرا
 نوجا قمنحاق ندقلبرا صو نوجا نوسالوا شيا راغم هحلص . یدردا

 هدقلرق بیرق هست ره هعلق وب . یدلقارب هلبوا قرهیعوا تراغو بهن
 وب اما . ردشلوا عقاو هدنسهبخان حوباص .ردهماق رب نیتمو زسهلاوح
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 ) دنومغلژ شواهام ) ولغوا لارق شوناب یسناب . كداک هنسهعلق ( راو لوراق

 یلارق لدرا یخد هلق و . راتاب هدقار علف یسیدنک هکر د ( لارق
 لفاف نمشد اما . یدنا ناتسرخ یسلاصا ید كو . ردم دنمکح

 بوراو هتل هلق هدماش تقو یرلکب رانات ردا ردق كس با نکیا
 هدنراقدروا هشتآ یشوراو نکراتل هدنرلهناخ ی هدا شوراو ینمشد

 نوط ندنسهفنرا بناوع تولوا هک ید وو ق هدنسبلف لوراق

 یخد زب هدناف هج اما .یدالشاخ یرلمدآ یلبخ رب ندزب . یدالشاب هفع

 یسهملق لوراق وب هنب هللا رکسع كيب یعرکی رفظمو روصنم « مناغو ماس
 رب هماق دليا مارا و تکم هدنتلآ هماق نوجما كما دابرب ییارق یک هدسرق

 روم« یمن بولوا هملق شاط انن یدادش كجوک رب زسهلاوح هدارک
 هنسهعلف ( راوتحا ) هدتعاس (۸) بوقلاق ندارو . ردة تاغ قدنخو

 كدلک .

 هنسورحا نکا « ردمبات هشرللارق لدرا هدو --. یبهملق راوثحا
 هنر شوماس . رابدعا تعاطا هلغمردلوط رکسع بار بل نيمل ی وقار

 هغولباق ضاس ابو هطرومون هدنحما كلوک . ردهعلقرب ناتم زرسهلاوح بيرق

 هد یرابلاع یارسو راو یرلاسلک رومعم . ردلاثم ف هملق رب رانا یکح

 ردلکد مولعم راو یسوق چاقو هدلکشهن . هدمرحهن نکل ۰ ىدا نایاب .

 كب یعرک ادخ دمه . یدا لاح قلراو هننا ندیوط تامدص ارز

 هدنرانک راغاب هغرالا ندلوک یلزنم پوط رب بولآ لام قوچ رب رکسع
 یداع | هلس بوط ۳ هرهعا تعر چیه رک ید ن مشد بودا تکم ۰

 هسروک ناسنا هک ك دتا تراغ هل وا ندنف رط قرمشم هاک « برغم هاک هدرازب

 .راربد(جوناص) هب هیحاتوت 7 یدارد « ؟یدسراو را ندارم هدیداو و آد

 بم بواکهرایداو و ید اشا دما ید.س یزاغ موحص هدهضام نینس

 (نیمان ) هدهتوا ندنوب . یدیا شمتیک بولآ ریسا كس هاو شا تراغو
 كدلك هنسهعلو .

 ودمر كسراراحم ( قاشودناح ) هدهسیا حا هلدرا س : یمهعلق نیمان



 نادابآ رب و میظع یارح رب ادخ تمظع . كداک هنسهیحان رامقص نودرکس

 هیوا . زامهلوا ریرحت هلیا راماقو ریبعتو فیصوت هلبا رللبد هک ردرارپ مدق

 سوفانو یرلهسینک ریکراکو ییمز قجنا هکیدلوا دابر بواوا قارحا
 ۱ ۲ و . یلدا رسا یسرحفو هرفک هلح بواق یراهاخ
 اورپ یو لاي ف كرهدا تراغو به نلوص هاکو نءاص هاک كنفرط برغم

 هعلق هدعفاش تقو گاو كدا هدکلک كرها بوس كر هج وک بونوق

 ` لارقناىلمىسقم یسابكت هعلقوت ا ج یدلواناباع رامقص

 .ردلارق نامانمس« یدلو يه دی | كاح هدنندوب هللا ناخ ناملس هک نشعا

 كم هلن رااح هسع نکیا هدنز یحوقار اما . ردات هنن رالارق لدرا

 يدبا شعوق یرا كنج هسمیک كيب شب ههعلقوب بولوا تهج كيو لد
 ندهعاق نورد یرکسع كس رک مر هدحاص تفو بویعا تعاطا اللصا

 ناسا و نیمز هلل ةمظعلا کیدنآ رایوط هلوا هجنوروک رارق خزود رافک
 هڪ نوزبو یدلاق هدنجما ورم شت آ رامقصهءاق راو ردنمس غرم . یدهرتد
 راموروم هلبا رانا ندنتلا پوط ید زب . یدلوا دنهش رامدا و فلت.رات |
 عج هد رب رازنحرب هقرالا ندیوط هدننناح ییماب كنهعلقو بولوا رامورات ق

 .یدیا ریلک هیق رشللا رقرق یرب یه كیراهلک پوط ینیدنا هرب . قدلوا
 ناصح نصحو میظع هعلقر هلو هدلدراو هسک و هدهجو هدهل لاح تقبقح

 ناتم دس ضاین ر قو یسهلاوح الصا هدمظع یار رب یسهعلق . ردقو

 ندنتسر . ردلکد ن ê رفظ هلبا هج ور ریآ کیت بناوج . ردهماق

 اشا یهماق ا بوام تامدص .ردلکد لباق كما هبسو سرتمو غل
 زما ص .یدا هنلوا اشاع یرلهماطو قدنخویرج ا کو نكي كما

 ناکار یرابارمسو یراقاک اج یرارتسانم هدنجشا قحا كدمهدیا مس هرزوا

 قرهلآ نیراربسا رهدا دار یراهرق ی هدنسارح رامقص هدمب . يديا
 لحوو . قدتاب هلا رالووارق هحیک رب هدننناج یسهعلق طاراو كنارح لوا
 نوکلوا هقرط یطاب بوقلاق ندنآ . رووا دع ود رامقص هسیحان یند
 هدتعاس ید بوشآ یاطرب هل ارسا و ممانغ لامو هقس هقاب فر
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 ۳۷ ت٤ نع هلواچ ندهسیت

SESE 

 ندهعلق رام ترصن رکاسع رخا . یدا راتوط یابند یراهزاوآ «رونوفوط
 ید كنساحضا دع ۱ ۱ ءدیراک هفت میظع رم دع) یلزنم بوطرب

 كلدیا تکم هجیک ۰ نوک شب نوا . رایدنوق هرزوا مظع یارح ( ینوک
 فرط برغم وشراق كل هس رم . یدنلوا نیس رالووارق . یدنلوا نامرف

 هتج »بودبا روع لبا لاص هبه وشراق هسمیکرب . ردیتکلم كنسراساج هسم
 دک اتو هس بوردتا ادن رالالد وند « رونلک ندنراقح دراندک هبروتو

 زب ۰ ردراو رانمرکد یراک راج هدنرزوا هسبت رهن هداحوب . یدناوا
 هدكس نواو رانا ردا كس نوا ندنرکسع راتفر ابص رانات نکیا هدلح وب

 بوغوق هربسص یدرآ كلارق شونابنیگ تیعج ر, بک یم ندنرایزاف دحرس
 بولوا رادرس افا دمت قا ندرانات کچا تراغو بم لا اا

 رلدتا تع نع .

 زمکیدتک هلوپاچ هتنرابد راج هنروا ند هسي رې كربقحوب

 ردا ناس یرلقابوق

 لاتح كس یللا قرفو ى رانات هد زک كس مرکب نوک یک رک

 راوس هر لاو داب بسا لاتح هلمرامالغ قمفر یخد ربقح هلا تع رس اص بسا

 هج وڪ هنزق هلا رلاغا دالو هاش یساغا یلان بوند هللايلع "الکوت بولوا

 هدننناج لدرا یرب كنهسیت رهن .هجیک نوک لوا بوقیچ ندنوباه یودرا
 نادااو رومعه رز . كدلک هنسهبحات وشل هّقس هقا یقاصفو ارف زو هڪ

a> ۳ییلخ ج بوىملاق را صا ندنآرومعم مکیدناوا دار هب وا ۰ یدا  

 بوقاب یراشوراو ددع ترد نوک یستربا . رایدلوا ریز دنبو ریسا
 رولوا فات هدیمیک .كدیا ردیا ریسا ینسیلاهاضمب بوصاب رایوکو رالیا هو
 هرجا لار نوک لوا بول غا ربا كاب یب یشوماس رهن . یدیا



 یمهمانتحایس ياچاياوا ۳۹

 ریطعآ یعامد یسهحار یک كسم هک رولوا یعولاب نوت هرف انوکرب هدنزون رب

 شوا نک بولک راتشاح هدارح وب .ردقوج كي یلوصح كرابداو وب .ردنا
 یرسرسهدعیرا بناوج هلبا رکسع كس یللا هدنراد راح انروا كلارق

 یراص یشادنرق اشاپ شوایس یماشاپ راوشمط قجیللوا عاتسا ییدزک
 تفزع . یدلبا نییعت هرزوا روب نم هلی رکسع راوشمط ییاشاپ نیسح
 .رایدتک بونالتآ یرکسع رانان هدیزک كی یمرکی هجشرابقع . رایدتبا

 .ردعاب هلدرا یسارو . كداک هنسهعلق راوراطو رهش هدتعاس۲ نا

 كسااب نالوا یعاشا هس جوا ندای مد یب ( كشرا شا ) كلدرا اما

 . یدیا رومعم رهش رب روتسم هللا نوک صاصر یراربد هلحو یصاخ

 یرللام هلح بوبنلوا رظن هنکلنینمو رومعم ندنراکدا تعاطا هرادرمس
 یرلغا هدنراغاط ىجا . یدلبقا بولبروا هشتآ رهش . یدنلوا تمینغ

 هدیرایموم لابو یرالاب وا رکسع ردق كيب زویکیا . یدلاق یرافانوق لابو
 هنسارح راطوب كرهديک تعاس چوا نوا بوقلاق نداروب . رایدتا امغی

 اشا نیسح یراص هدارو .ردشام كرازهلالو رازن یارحرب . دشت

 هابرکسع فمن بوک یهسین رهن شونانیک » . یدلک نیعاغو نیلاس
 ۱ ۰ ۲ هام قاشوداه هسیا یرکسع فصنو یدحاق ءواح هتروا
 رللد نور لد یراک اف درم ناتکس زوسآ . یدد « یدلوا

 یرلُمانغ لام یراکدربتک بولیقارب یراشاب كنس . یدادهلوس

 . قدراو هنسهعلق ( راو بالای ) هدتعاسرب ندارو . یدسناوا تخورف
 كنج بونا هدندو هلا ناخ ناماس» مدروص ندصرلربسا ینساب كن ەعلقوب

 ۱ اا هلدرا ءداماقوت :رایدید « ردنساتب لارق دناتیدرف ندا
 هرصاحم راراحم هشورف یرانابهشق راج هتروا یبهعلقو یآ رشنلآ رشي
 هدنرانک هبس رم و یدادش یسهعلق ۰ ردرلشمامهلوا بایرفط هدهسیا زاشما

 كنوب . ردقو یسهلاوح هدنفرطرب الصا . ردبعصو نیتم تیافو انب شاط
 كنها ةکنح بوبا تعاطا ندنیدلوا یرلطاطلوس هسم هدا یخد

 هنر رب .هدا رج یرل اک میک یدل یت | رابوا زع,لاب ردقلوا . یدنلوا



 o ی هک شوال ۱

 [۱](پاب كشربا) هند «یدتا اشنایهعلقو بولوا كلام هلدراو ههج .ههل

 کت دما هتزللارق"لدرا هن ملقب رها لو
 راس هداز نان نوا هک ا قوا ست  ق
 ترشابم کنج بوبا تعاطا الصا هزع رلهمان ناراو هلزعرابحلبا یمایقشا
 ندقرط راک زور هنیمظع شوراو تعاس لوا ناه مالسا رکسع . رایدتا

 هرلوا یلوتروا هتخت نالوا هدنجا هعلق شتا هاب ,هناب هدا شتا هنرهش
 ناه هکیدشوتوط هاب وا رلهناخهجو رلوا نالوا هدراصح نورد هحیشناب

 بونالاقهدهعلقیرارارق كرارق خزود راسک اخ رافک هل ندنسج | ناح
 ندهعاق یراودنک ندندیو نادند ن ةر ندنسوف هعلق رم

 هدهعاق نوردنا بولوا كلانمغو زاتفرکو ربسا یمک «كالله یمک بونا یغاشآ

 ا راد وط باسح ین هنراددنک ودنک توزف ندا رلب وط نالوا

 یرق یزق لارقرب هرجا یدادش رد رب هرکبص ندقدلوا نکانم شتآ و

 یلاخاخو یجانو یعاشوقو نیز هلرهاوج یاوئا میخ . یدقیج

 نشاط سالا طارق رزوئواو رشیمرکب هدنراقمراب ینافتساو جوعروصو

 هلا رایناوا مس عصمو یهوج هو رلکوزو دصزو توقایو لعل

 رازم ۰ یدرکد جارخ مور رب یرهاوج هل هک ی دنا رازم رب وام
 نو ك یر شفلوا انب راپالود یلقابق حر ددع یا هدنجما

 شتا هجنروک رایزاغ یراتهینغوب .یدیا یشور هیلوس بلرب بل یرکید
 ییرلرب رب دم تما هڪ بودبا مو هنیرزوا رتخد شعل بویقاب هدورم
 ءرابداوا لاح هدوسآ بودما امقییراتمبنغ ھهج اروا دیهش نوجما تمینغ
 هددروشم كب یرارغص كنارو .ردشطا تاغ یساوه ك.تالو و

 هدكترانوبت . رولوا زیمسو یربا یلزوک رقاح «جالوق رر یرازونسوب

 هدراعاط نالوا هدلموب . رارولوا یرا بولوا مولکوب مولکوب یرازوتو

 هکر د ( ۸۲۵۱۵۲۵۵۵۵ ) هود : هحزبنارف_یسانعم .ردهجراحم پاب كشرا [۱]

 هکی دنا"( لانا جیجارو) روبمدم كشربا نِکیرکد هدارو .ردکعد ساباپ شاب

 «یدیا توایز ید یلوبناتما بولوا ید کالارق شنای
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 یسهمانتحایس یلچ ایلوا ۳

 [۱] (هیراوزیش) هدنعاس (م) كردیک هنناج زی دی بوقلاق ندروشوب هدعب
 .رلیدرتسوک لو قرهشوق رازوالوق بودبا تعاطا ء كلدلک هبهصق لوس مان
 یالو ( قاشود یاه ) كنسرابد لدرا رلرید ( یمهحان چاوناس ) هلحموب
 ؛ ردراردامو عیحشونکا ز یسلاها تولوا تالو لرب تا هوم

 (راو شکم شوک ارآ ) هدتعاس (۳) بوقلاق ندارو .ردرلعات هناا رف لدرا

 . كد 4 هلو

 كنج هدنسانغ جاهم هلبا ناخناملس .  یسهعلق راو شکم شوینارآ
 هدارفاب یلوتسا ینشمن ناخ ناملس ءدقدلوا قرع هدقاطب نکردیا

 (شوبال) ینیدریدقوص كنلجرب هتتسوا یربق كرهریدتیا نفد بوردنوک
 هک رایدروا یرلهک بوط هلب وا بوما تعاطا هردشسان كل ارف مان

 شب یءدهعلقود كنراساح هس ".یدرولوا ناصقر یک الب باش هدارح
 وراو نرم رب هدنجراخ روس . یدمهید ناما الصا یزادنا كنم كو
 یرابزات هژمقو ندو «یر ۲۱1 اعر ەنىرامەم | تعا طا كرلهعلف .یدراو

 لامهلح ارا رک هرهش اور و اب ی هاوخان هاوج بولوا طلس هشوراوو

 هرجا ارح مساورپ یسهعلق راددروآ هنآ ض ین-ارساو مانع

 E اما . یدروا یرلهلک راک هقوا رشللا ؛رقرق هر هن . یدلاق هدقیحآ

 یلهیاط شب بولوا یدادش ٌهعلفر, لکشلا سم مکحتسمو نیتم تباف
 ندرکقحشاندنکیدما زاملیراو هنناب .یدا هعلق رب ضایب یلاسیلک دلع شم
 تآرح 5 هشراو نقاب ندنسلد رس بوط ارز ۰ هراس هدا اشاع

 (اسلک قا) كرهدنک هدرلارح تعاس (ع) ب 109 ندوب .یدهدیا
 اشا لىعامسا : شعا شوراو ییهحعایو لعاب رز هرې .دلک هنلزنم

 .یشقارب لوک دنرب «شمتک یرایا یند ندنآ شما دابرب هلیرکس- نیدوب
 .كدلک هنسهعاق ( راوشب هر) هدتعاس (ع) ۰ یدنلوا روبع هنفرط وشراق

 یدو ناخ نایاسکردلارق مان ( شوناب ) یبیناپ  ء یسهعلق راوشهرت
 بولوا لارفر داقسو عیعم» .زدشمعا ناسحا کو دیس نخ جاهم

 . رد (الاراوزس ) هحراحم یمسا ییدمش [۱]
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 ;TY یرلحالطصاو هحهل

 اف ءاولبس «ولوس + اتا ۰ ونوج ء لاه « هنشرج

 نودوا كيرا موزوا نوا ینلانازاس یا زارک

 مال من  «مودوت من توا ناوک .تکجام «رما .ود

 مدمروک مملی ؟ وا ردمک نک ما زیوج

 موقال تبا ؛ لوفالئوه
 میارو نیساهرن

 مدلیا رب رحت یعردق قجهلوا مزال هدتحابس هتشا

 ناعا : ردراو تغالب و تفارظ هداعلا قوف هدنراحالطصاو هحها

 هد « ماج « ماغآ» یی « مارو » هنسایاعر یرالارق تاذلاب و یرلفارشاو
 تط ردیسم یراتامو لا یرباتف راردیا ماکت هلبا مافعت

 ندجاخ هدنرلاسلک رام . ردقو مانصا الصا هدنرلاسلک ندن راقدالوا تسرب

 مید ین [۲] هتشیاپ [1] رد « نابرطول » یرابهذم . زلوروک یش رب هقشاب
 . ردرلاکد ندنهذم باب

 نارطول هاکو هتشساب هک هلخلوا بولغم هنموق هسم راراحم هتروا نکل

 یرلفداص رنوا « روا بولوا یک هج ربا هدیراباسحو رارولوا هدننهذم

 : ردهلهجو و

 ءناوناه .ناوتوا .ناوکن .خیمرا .ناوسح .ناوزت

۱۰ ۰ ۲ ۳۰ ۶۰ ۵۰ + 

 زاس « ناوحناف « ناوحوت « ناوته

٩ ۰ ۸۰ Ve۱۰ ۰  

 هنادس یفلناتسنورپ بولوا بهار رب ییغربق و رطول 1,0۱002:0» س نایرطول [۱]
 هم رت هال قرهلوا هعفد كلبا لیجا . ردش۶ا حالصا یفلنایتسرخو شمریتک

 « هرلنا.1 ؛ سمانا ا کس ناسقط ء ( ۱۵۶۶۰ ۶۱66۸ ) ۰ ردو هد ندیا ۱

 - ردشریدتبا لوبق يهذمو هرلیلهع و راج رثكأ
 یرلکدرب و كراناتستورپ هرانالوا كلاس هکلکیلوتف یی « هنبهذم ایپ : ۳۵۵15۱۵ [۲۲]
 ۱ ۰ ردمسا



 یهمانتحایس یلچایلوا ۳

 امکح فراعم بابرا هل . راو یرصق ررب هدنغاب كسکیه . ردرامدآ شعو
 بولک هرهش و هدنمانا زوک یرامعنم كنسهرفک راددو هل یرللاعو اطاو

 ترشعو شع هدراهحیلبا و یارب . راردبا ثکم هلراهمبخ هدنرهحیلما
 .راردنا

 لوا هدارو هدزب . راروسد شلوا ادم ندرهش و ادا يال راع

 . لهیلبوس هدبن رب ندناسل
 : یراباسح - . یناسل راع

 نایک لوب ته تاح توا كن موراح وک لا

 ۹ ۸ ۷ ۱ ۲ ۳ 3 0 ٦

 ناو ناوتح ناوتوا ناوکن نمر سوح زی

۰ ۷۶ ۳۰ ۰ 0.۰ ۹۰ .۷ 

 زاستک زاب ناوحنلک ناوحلون

۸۰ ۹۰ ۱۰۰ ۲۰۰ 

 3 ا E یاس توش ء٬زو کک

 س, لا غا ا: لوم وص كا
 "هی لاط. «رشک .لاق ها قوا لفى

 نمزرز قاح قا قبشق ناغفوص تروعو یقاعاق

 .كمرک نال تازو هزوه .ونسید هزوت هول کک
 ۳ ی یاضورک  .زومیط شا با اوم

 دارا لوک شاه .یاص تورو < مس «نوصا

 ۲۳ لک نر ضا ۰ نورو رک. ناف
 «یقیدناآ مق هچوه كيا .ثكمژوم  .رکس .زوهراه

 هلشدغاب اک هرو تاب ام دارا ی

 ل لودر .نوفک ق اف
 هنشو ا درمرا  هطروموب .  قوواط .اتوط



 ۰ یس هعلق ردزا ناب كن

 دمت هداز اشا دا یدیس هلبا رابرحیکب هطوا رب بودبا تعاطا ندنرافوخ "

 یداغلوا ران قارحا بوللوا تسارحو ظفح هعلق و بولسوق یشاساب كام
 هغل ا خیمو لعن یخد ربقح . یدنلوا رلارشو عیب بوتلوا تکم نوک ییاو

 ىلەلقو قلکاح ددع ر نواو كلام هک كس ۽ مدتا و ریس هب هعلق

 وشراح ۰ یرلهناخسااب یراو هسردم « یراناخ بولوا یواح يرارتسانم
 كن هعلق ون .راراتاص راتروع یهعتما هدهدارو . ردن ضو رومعم یرارازابو

 هنسلج بولک هباشاب دعا كلو هیاشاب لع هل رایاده هدیراحاص شیا
 لاب هراب كس هدنماقم « زکیدلک افص » بولک ههعلق هدعب . یدنلوا مارک |

 رش هاا كلمو هرادرس بقعرد . یداوا راقلنامداش بوت بوط زع

 یندعم شوموک هدرهشوب اریز « رایدربتک شوررغ [۱] رلاط لاید هلوط هسک
 مدآ هدرب چ وا ۰ زر کا هنن دعم شوموک كراد رب چیه هکر دامت ربع : راو

 ینهاکندعم . شمراقبح هلبا هحو ناسا اما راردراقبح سهوج هدنفلنلاق لج

 هدنرف قادم هاکتشای اش هد ساتر وا هعلق اما « یداملوا رسم نمهمروک

 هدارو هلح یشوغو ینوتلا كنتکلع لدرا . ردهاک اشأع بحت یسهناخحشرمخ

 كره . راو یمیظع شوراو لاشم مرا غاب هدنسهرمشط كنهعلق وب . راسك

 رهش یلناتسوب و غاب كبشمو یلناطیغو ربنچ اسا مرا شلوا عقاو هنفرط کیا
 هک راو یرلنامرکد وص عنصم ییناقسطب راج هدنرزوا رو ردن نم

 ربقارب هقشاب ینکک بولا هد ینوا « ریریدشت قیقد قیقد نوک انوک

 نابوب ۰ راروق یادغب قوا « زا دب عضو هرانامرکد وب مدآ رب الصا

 هلذلوا ین وص هحیابا هاب ر اما « رولوا بصنم هنی ره شوماس یره ردزا

 هوم شتر وصو . ردعفان اما  ردلکد دیذلو دراب ردق لوا

 اراک ۱ نوح رلکدتا لامعتسا ندوسص لوا یتاخ رهش و هلکلک ندراغاط

 رهش ۰ رولوا لصاح یشرب یکروا ینمی هقشوق هدنزافوب كنب رارییکو ریغص
 قوذ لهاو اقنع تیاغ یقلخ اما ۰ ردلبقت یساوه هلغل وا عقاو هدنجما هرد رب

 بولواهکسرب لمعتسم هدایرتسواو ایسورپ «هقراعاد هلیتقو : رلاط - )۵۱0۲ [۱]

 . ردهدنرکد شورغ ۱۲۶۸ هجزب و هدنتمیق عتناس شب شم قنارف ۲ مولا



 یس«هانتحایس یلچایلوا ۳
 PAE همه NAE HAE دوم هوم رم مج مس خم یه دهه ARENA IRE NIBP: DEK بوک

 ررضرب ندغاط لوا :ههعلق اما « راو یمهلاوح دنلب رب یروشا شوماس رب

 1 رطان هنفرط یطاب « رارید ( هعلق لاناج ) ییاخ دح رس هبهسلقوب و . ردقوب
 ۱ . هدتعاس (۳) بوقلاق ندارو . ردرلر یه ۰ ییهرد یاح «راو یوق 7

 ۱ دلو بولک ندنغالباب شالاح ان رنو . كدلک هنرانک یرهن ( شو ۷ )

 «رلهجیلبا بیرغو بیج هدرارب هج بيرق هلحوب . رولوا طولخم هشوماس رې
 رارداح پوکیرب قلخ ردق كسب یعرکی هرلارو هدنمسوم زارک ۰ ردراو رانا

 اک یخ یر مه دعا ۲۳۱ نا دارا نرشعو شم منا

 بودیا تعاطا هلکمتا تعاطا یسهبرق ( راووت ) بودیک هقیب هقاب ینارق
 قلوا ناشنو مان هدلحم وب . یدالوا قارحا قرهلینوق یسادوا یرجیکی رب
 اِ ودروا .یدنلوا عس بها ین | نوا نووق ره بولا نووق كس نوجا

 ۱ رکسع هدرفسرپ چیه «یدتا دق هلهحو وب هلحس ( یدنفا ناضمر )یسالنم
 .هحایذ یسهنس ۱ بودک تعا o o) ردشمالوا تمىنغەلىوب

 [۱]( ردزا ناب كن ) بودیک حالسرپ كرهید كبل مهللا ینوک هفرع كنس

 . كدلك هنسهعلق

 كينندندالوا رمحونمو هلک ندمح راد اوک ت .یسهعاق ردزا ناب كن

 نوجیکیدتیا لتق یناهردژا رب بواب مدق هکاپ كاخوب لارق یبا یی ناب
 لدرا" الاح یسارو . یدایوس صرلرسا هد رلرد ( ردژا ناب كن ) هنمسا

 هدر یلهرد رب هدنرانک یب وص هحیلیا . ردیسیصوصخ هاکتح ر كسرالارف

 ردق كر قرق بولوا یواح یراعارو یرلغاط ییهلاوح یسهمبرا بناوج
 یسهعلق . ردتناص رخو قعا بارش یراسکو راک كنقلخ . ردراو یاب

 . ردمظع ٌةملق یلراوید شاط « تاق نيلاب لکشلا عب سم هرجا هرد روک ذم
 هکر دقاناب لوبموج ىلع یناج برغم ؛ ردع.دآ همرک كيب شب لماک یمرج
 . ردلام الام هللا وصو قالا بولوا عساو تباغ یدنخ . ردیذالم كرلبل رش

 نیتم رظان هفرط چ وا ید یسوبق جوا . راو یسوبق شوراو هدنناج هلق

 هلغهلو ناکرزاب اقنع یتاخ هلو هلغءالوا نیتمو یلهلاوح هعلقو . ردرلوبق

 .رد « دوز - 82084 ابناب کان » یمسا یتوکو هجراج [۱]



  1یسهعلف راووک ۲۹
PAE MDE E RAE YD DD DE DE DIE DDE BUDE NIE NEDE REY NDE NDE NAE NDE NDE NADE NDE NIE USE DDE 

 هن رللارق لدرا ۰ ردکعد ( هعلق شاط ) هجراحم -- : یسهعلق راووک

 .(شولقم یدناروغ ) یسیناب . ردیلام كن ( یلاباب ) یلغوا كنیج وقار « ردعبات
 پوط زواجتم یزوب هزمرکسع بوبا تعاطا الصا هعلق و . ردلارق مان

 هنا هدسب « یدیا برق هلو اریز . یدتیا كاله یمدا قوچ رب بوتآ
 هعلق اما . رایدتا روع ندهقرالآ نیدحوم شوبج بوناماضوا هسمک
 الب دن ربساو راتفرک ید تما لح: بورک هوصو امدقم یرکسع

 بولوا سکعنم هرکسع رس لالم رپ لاوحا وب . رابدلبا ناک ریجتزو
 هحک رب هدقدنلوا نعت اشاب دمحا كلم نمدنفا نوجا قلآ ليد ندهعاقوب

 .هدهاکنیک هدننل آ هملق روک ذم یراتکی حاسم رک اپ و كاب ددع كس ییا
 هرشط اورپ ی و كاب یب نمشد بوایچا یمویق هماق هدقدلوا حابص بوبوق
 لاحرد . رابدروا چیلق بوسد ها تاغ نالوا هدنک ناه هدنراقدقبج
 هتسدو هتسلاب یددع زود شب بولاق هدهرمشط رافک هل بوناباق هعلق رد

 کلب ندهملق هدقدسل | هلک هدردق زوترد بولوا فرشم هلبا رحتزو دن
 هعلق بوما تباصا ا دج , یدلمتآ بوط یردق كس

 یسا زو شب تولآ زع رایزاغ تاورخ وچ یراغانغ لام نالوا هدنسهربشط

 بول روتوک لید هرادرس یراهجن رب بولک هبا یال آ هنناب اشاپ دمحا كلم هی
 هد ۰ یدنلوا ادتج ندنرلنت هدنکوا هدربارس یراهک لاوسلا ده

 نوعلم نالوا ینادوق هعلق رکم نکرونلوا تخورف ارسا هل هلمانغ هله

 شا شوماج یدنک- شوا سا دک رم لوا( یا هی لدا

 هجینقیچ هاب كدهشورغ كيب قرق هرجا یرابزاغ دح رس نکروروط
 .یخدیندمرکب زوب ككراربسا ینیدل | ندمالسا امدقم بولوا مولعم یتیدلوا هن

 ° جم هتکیب ردا یه بونلوا تخورف هنسیلاها هشورغ كيب قرق هدمب و بوریو

a 

 شوماس رهن یسهعلق راووک روک ذم اما . یدشود هصح شورغ رزوتوا
 هب وشراق وشراق لاناج کیا هدغاسط یلقارب وط رب ربارب هبامس جوا هدنرانک
 هکر دشاخ رب شاواص روس رب شارت كنس نیتم دسو ناصح نصح هناد یا

 هجرک.. ردقو راوتسا روس رب لداعم اکو هرزوا قلوا انتتبم یمهعلق هود



YNیسهمانتحایس ینجایلوا ِ  

DE NIE IE RUDE NEI SS RE RUDE RE RIE HIE HSE HE RN DESE DIEهه ان سا  E Sea iYاد  iE 

 ربارب هلنعدنفا اشاب دما كلم رقح « راشمتا دانا بارخو رالاب قارحا

 نکیآ شملاق لاثم هرطق نداردو هرذ ندشنوک ز ونه . كدتىا اشا بوباغوا
 ندعم ) هدهتوا تعاس ع بوقلاق ندارو . یدرونوروک ن ریش هزوک هنن

 کسع هلح ! راو ردق ییدند دعم قالتوا ةققح . قدنوف هلزنم ( اک

 « یراتآ رانا بودا ثکم نوک ییا هرجا نادهاک رازنح یارح وب مالسا

 تعاس ( ٥ ) بوقلاق هنب  رایدیوط ندنراتوا كنارحوب یتاناویح رکسع
 . كدتبا ثکم هدنرانک ( یرهن شوماس ) بوشآ رلرب یلرباجو راب كردک

 بودا ج ورخ ندنراغاط لاس ی هدنرلالباب لکیس ی هدنناح قرش ات رنو

 هنمیظع رهن هسبت هدنبرق یرلملق ولاقو نیمان قرهبارغوا هبعلق هراپ یعرکی
 بودا نابرج ندنسانروا كنتکلم لدرا ات رهن . ردناسح بآ رب یشیراق
 ندنآ ءردبا اوراو تس یرلهعرنمو عالق . یاصقو ارق یرایداو هو

 رهن هلا تیک زکس نوا ربقح هداروب . رود رارکت بودک هلاش هرکوص

 بودریکس هجیک رب قرهشآ راغاط هدننناج قرمشم بودیا روبع یشوماس
 اسآ نابات هم باغ | هع هدیزک ددع ترد نوا بوصاب یوک رب هدصفاش تقو

 بولآ تمینغ نووق ددع رو ییا  یفبص ددع ىلا زو و رسا مالغ

 یزع رلتمینغ هج هدارو بولک هښ رانک یر شوماس هلتمالس رارکت

 یعالغرب هدنمان مظاک هداکوا مدلآ هصح شور رب یرکی بودیا تخورف

 شوماس رهن هن بودک هلاش تعاس ۽ هداروب . قدتوط لباقم هنعهصح
 بولک رکسع لاثم ابرد . قالق رارق هدر رب لاثم مرا غاب « رازن هدنرانک
 تراغو بصغ یراهرق نالوا هدنفارطاو بناج كنار وب هدکدلیا ثکم

 بهت ها یعرانمو ار ی هدرابد وب . یدئلوا رانا قارحا یسهلج بودپا

 رکسع هلج تیادمن بونلوا کم هدنرانک رهنوب نوک نوا نوجا كما

 بونلوا تع نع هقرشم فرط قترآ كره هفرط یشراق یرهن هلتمالس
 یدنل واتکم هدارح رب مکیدملم ینمسا نوا رللب و راعاط دعاس )°(

 یرلرب سا نالوا هدنهاکرخو همیخ نکی بوللوا دک اتو هیش و

 . داک هنسهعاق ( راووک ) هدتعاس ( ۽ ) ندنآ « رایدتنا طبض ها:



 ۳ یرهش شوراوزد

 هلو یرې شرک روک دما نادر و وا لا مووننآ رب رد ٩ لک دن

 طاراو یسهقرف رب « رولوا كولب کیا ریا كردبا عولط ندنرلالباب راو شبش
 ندنسد یسهءلق طاراو بولا ینمان شک ید لوقو ۰ رک ندسد هعلق

 ییدتا ان كناشاب نیس یثادرق شواسس كردک اشا قانوف ر بوک

 رکوج قرهقآ هنفرط یطاب اهد قانوق رب بوک ندید یمهعلق روطاهتکف

 ٠ .رولوا طول هنمظعره هس نقاب هزعدا

 یادوق راوتوا) هدتعاس ( ه ) بوقلاقندنتل | راو وا شش بناح نزا

 ناسل هدنفصوو فا رعت کیدا عنصم یا رع یا رر . لدلك هن ( ینا رس

 نالاو امغ هددحاو نا یاسا تشم یارساو ۰ ید رساک قو رصاق

 هدرازنج یاح وب اما . رابدتسا ربارب هلبا لاخ بودا رانلاب قارحا رلیحتالاتو
 ا لهراشاو بونلوا هرواشم بواک هرب ر یرلرا شیلا هلمح

 هن بوبالوا نکم كمتيك ءرلناخ وا هلیبس قلوا ینایغطو نایصع كراك
 زم لمدیس) هدنعاس بوفآ راو بسی لام زام ا شب
 هناخراب عیج بویم هلک راپوطو یراهبارآ هناخهبج رفاو هدازنموب . كدلك

 براصوا بویلیا رومأم یزعدنفا اشاب دمجا كلم هلشاءا یبا مور نوحتیسهلاق
 هدلحم وب اما . یدنلوا تکم نوک ییا هدلحم و هحنشآ رابارآ هڪ ندراغاط

 رو هبهخآ زوب رسا رب هدنشاب شنوا یتح < ریاس ادخ یاسح كراربسا ناک

 سکره هکیدلوا تمینغ هیوا یسودروا مالسا بول وا عیب هبا یللا تآ

 ریپ هلک یسهلوقم لایراص ولابراپ ضمب هدنرارب ودروا بولوا رازی ندنمینع
 یرسرس هدنرلر ودروا نالغعواو تروع ضعب یتح . یدرارفارب یرلایشا

 ۰ ردرارپ رادلوصحم تیاغ + رارید ( یسهیحان راحت ) هرللوب . یدرارزک
 + لدلك هش رش ( شوزاوزد ) «دناس (0) نه آ

 یرابد لدرا لصا « ردبصاخ كن رالارف لدرا - ۰ یرهش شوراوزد

 ددع كس ییا نوا بولوا شلوا عقاو لح ییریاب رب رهش . ردرالمو

 « رولوا ناربحو هلاو رانروک هکر دراو یراوا روتسم هليا تیم هرکو ریکراک

 یرهش ندزان رب هل و بول آ راغانغ لام یرکسع اشاب لبعامسا یجهخرج
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DIE DEE IEنیوج یو ججیوج یوم جو جم ویو جو  DEK DIE NIE RIE DEDE DUSK KEDE DKجوک )یو یو  

 وص رب هدنفرط وق و . راو یسوبق رب رظان اک او ردهدندناح یطاب یمهلاوح

 . .  قلتاشم رظان هبهلبقو یسوق شوراو رظان هقرط قرمشم « راو ینامرکد
 ریس بورک سکیه «هملقو . ردقالآ قدنخ یهدفرطو راو یسومق
  اشاعو ربس بورک یرجما یخد ربقح هدقدنلوا رلارشو عیب بودا اشاعو
 یراقلکاج دمآ رس لاثمورس كنبرب یه ۰ راو یرتسانم عنصم رب نوا ۰ مدلیا
 «ردرهناخیسوقان یلوتروا هکنت ۰ رپ و یلبالاق یک شوموک یراتسوا « راو
 یهبلصو یرلحاخ یلزیدلا نوتلا ردق یدق مدا هدنرزوا یرلهف كناسلک یه

 ناکرزاب فلکم « یرلهناخساپاپ یکهسردم هدنرلناب كريد یهو راو یرارکیب
 بودا ارشو عس ىاروم هله « راو یرارازاب و وشراج ۰ یرلناخ

 ارق کهدفارطا ندنفوخ مالسا رکسع . ردلوغشم هلبا راک رب هد یرلهجوق

 هک یدشلو ماحدزا هوا راصح نورد ندنرلک دریک ههعلق بولک یسلاها

 هدامآ هدارو ید یرکسع ددع كس ترد . یدا قو رب قحاصا قاا

 هب ودروا بودا اشاک و ریس یرلارو ۰ ردفطا تاغ یماوهو بآ ِ یدا

 . ردرپ رازن رب هک كد هنلزنم ( زف ) تعاس ۽ ندنآ بولک هلزمراقیفر
 . كدلك هنسهعلق ( راووا شبش) هدتعاس ۳ ندنآ

 هکردلارق ی هدنمان ( واصال یداخبم ) یسناب -- . یسهعلق راونوا شبش
 نالوا یدلو كنو » راتاب هدنسهعلف ... نالوا کک یراساح هسک

 هدهعلق و . ردروطسم هدن رام ران راع هسد « یدا لارو رادمانرب كشرا

 هعلق , ردشوروم كلام كنهداز لارق ناوشد اما ۰ ردمبات هب رللارق لدرا
 هد نامالا ید نمشد ی هدنجما بونلوا قارحا یشوراو یک هدنسهرشط
 « یراشع « یرلکاش « یرارا شيا ی هدنجما بوریو هللا هریو ینهعلق

 یرحیکی هطوا رب « رایدلک هرادرس هلی راباده بوقیچ ندهعلق یراشودهز
 لکشلا سدسم هدنرانک یرهن شرک یسهعلق . رایدلآ یغاصا ندیهاسو
 دمآ شوخ هرادرس حلصلا دعب . ردنیتم یراهباط « ردانعر ةعلق رب انب شاط
 تالوک أم . یدلوا ارشو عیب رفاو كرلیدیا راقلنامداش بولتا یرلپوط
 كيب شب هرجا راصح اما « رابدلو ىش قوچ ندخیمو لعاو تابورشمو
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 بوناوب نمشد كيب ردقوب هرجا ودروا هسریلک شوناینیک په یرانو
 E شوناناک » بولک راسوساح هدانئاو . رایدرق همد رر و قاناش

 داش رکسع . رابدرپ و ربخ هیبد « یدتیک بوک ینهست رهن یرجما قانوق
 نا هلتاغو نامش هنس رلکد ری ندحلق یرسا كس زوقط بولوا

 شون یک هلا تاس هن توقف ندنراک توماس یک ی
 قره شوماس هن هدا (6) بودا تع نمد هوس یورا لارق

 ندنفوخ اشابدحا یدس امدقم لارق یحوفار هدارو . كدا ثکم هدنرانک

 هاج یقدنخ . رونلوا رود هلا جوک هدنوک رب هک یدیا شمزاق میظع روباطرب

 ر# كوب فرط رب . ودیا نایرج شوماس رهن ندنجمابوریو ناشن ندایع
 . یدیا راو قلقاطب و قلزاس رب هدنفرط قرش ج راخ ندقدنخو شوماس

 . . یدشمهمهروط هنب بوسهدیا رارق لارق جوقار یخد هدرویاطو

 هنسرالارق لدرا هدو . كدلک هنازنم ( هدروط كوج وک ) بوقلاق ندارو

 سمر ووا نیس قو مع روو ياا
 لاغ ید ریو رکھ هقشا ورو ا لک ل و یا

 شوماس رهن و رالاب قارحا یرہش قرنا مانع لام هدامآ هلح بونلوب
 بوک رارباب یللوصح یفرط کیا بونلوا روبع هلیا هجو ناسا هدلحوب
 . كدلک هنسهعاق ( راوژولوق )

 هنس ۱6۰۳ ۰ ردلارق مان (شوبال ) یسناب س . یسهصلق راوژولوق

 اش ندنفوخ ناخ ناماس ینهعاقوب هدلس ینقرف بولک هاند هدنسهب دالابم

 یراسا ےب هدنجآ کل یدهمق عبات هنسرللارق لدرا الاح اما « ردشما
 شوراو بوبا تعاطا یرادرس هلفلوا طاطاوس ددع كسب ج وا ندنف رط

 راراح ی هدهملق نورد یتیدلاق دنع نادم ینیاق قره روا یرهک

 مان ( وقءیه) كردکید یراقاریاب هریو هرلورابو جرب هيد نامالا بوروک

 هدنیرد راب رب یلغاب یسهملق . یدتیا تعاطا بولک هلیسایاده هرادرس یادوق
 ۱ ردعدآ كس ترد یعرح بولوا اس یدادش لکشلا عد ص یلەلاوح

 . ردهعلق ر یلفدنخ < یلو ق تردو یلهلق قرفو یلراوبد تاق ناب نکل



 یسهمانتحایس يلچایلوا +
  RSE RSEهک  DIE NIEجک نازک هک  DDEنما جاوا خط نام  DEتک  DSاد  DE RVR REاراک  E"یک ۳0۳/9۷

 ینارح رادلوصح رب هرجا یرانیغپ یادةب تمد كيب زوب هرک هڪ بودیک
 ۱۱ ا ناف یار شام و هر ناو توقا وک
 ا شو کو راو بی یراکخ ودع نانا ودع تا نوا اهرم
 هحیکلوا نوک لوا رانات . مدمتک هلس رقح اما « یدردنوک کمربتک رخ رب

 هل وک قاناب نمشد كسب هڪ رب هدلحم مان یرابحاون راطاص بوراوص لوباح

 . راشمربک هنجما راشمزاق روا طرب بور و هقرآ

 ییراوداو بناجو راشمراب راروقوچ یک یراقدنخ مظع روس هنفارطا
 لانمو لام هام ی كرءهرک هنحما بورق رات قو رازراجم هلبا رلامنم تخرد
 اا هل نک هت ارا براق رح ی رکدحا نصحت ا
 هسرارزوا كرواط رو نم راوس ساو هداس 5 لس يا یراب زاغ

 لادجو كنج تعاس چ وا لماکبوقبج هرشط ندقاناب رافک هلم هدقدلراو

 یرلنو نمشد كحمریو ناب هرکو راتات الا را تولوا اف و تر

 بوقبج هرشط ندروباط ید یسهلج قراووق یرکسع بودبا نظ یدجاق
 دحرس یمشد كرهنود هنب هددحاو نا بولوا مارب هراتات هحنشود هارح

 نادند رله هلرهریدنود هنوعام شلوتوط هبوط بولا هبهتروا هلبراب زاغ

 لا ودقو بول رسا یرلابعو دالواو لاضو لام هج بوک لدی

 یهسلا اباص « ااف نکربلک هبودرژا هليا سا كس یعرکب هدنوک یجند هلمانغ
 ندنفاعضا نعرکسع هجنلوا لخاد همالسا رازاپ بولآ یارسا هلج بوقارب
 یرازاب ؛روفوا یی یابد رام ددع چ وا یرلمادخ لربقح یتح «یدلواهدانز

 تشک ینامج ینعب یدا هسل وغ « یدنا سانشحرات تاغ یر اما « ورک

 وا نیت فو و توك كارا ناک هدانناو ابا . یدعبلنا اکو

 شخد « یرلهحغم هلرنامرف كهظعم رادرس بولوا فوخ هرجا مالسا

 زوقط ندرلربلب شا دریا هجیلق یلا بواونوقیلآ یراناوسن ملکو هزیک ای
 بولاقهدنربح ریقح هدلحوب ۰ رابدردلوا هدنرانک شوماس رهن ی رادقم كيب
 ا رنو اما كس لس اه لقفل :ننرک قلا ىلا
 . مداوا ربحتمو توہم ؛ مدید « یدنتِک بوقبج ۔یناقو یناج كمدا كيب



 نورب ندفصوو رانلاب قارحا یرومعم رهش رب هوب هدنآ و بولا یازخ
 هدنسهباقم یلاع یارس صوصخ هرالارق یتح . رایدلوا راکماک قرهلآ مانع
 یر . رایدلو رایزاغ یرلشعن كرللارق هح هدنحما كناسلک یلاع نالوا

 بولوا هداد زارف هرزوا نیس تک رب هلا راو تمشذ هاعلا ها
 ةچاسل اهینارک هدنکواو جوغرسو جات یهوجم هدلکش ردبا تموکحو مکح

 بناوج . یدیا هدنلا هدیماصع یهوحو هدنلب ماصمص رکو غیتو «رارررح
 ماحو نوّلاو رللقم نوک انوک هرجا رایروفغف یھوع رز ردنا رز یسهعرا

 هسک رو هدنراس و نع و رارخ رر و ناشن ندارم "هلال لا راحارص

 ددع شع بوشود هراز یر هداه رایزاق دید و لا

 نفد قرءهزاق رلووق هرجا ودروا یادش . یدلوا دیش هدلادجو تکس

 نشد هرکوس کا ۰ دما یل زر یراق ا
 . هاب هدشتآ بولو

 نکددک هلاش بناح بوقلاق ندنسهملق راوووا شوماسو نوک یسهتربا

 لارق شونابنیک الاح : هکرابدرب و ربخ بولک نمراتشاح ندرادرس نوکلوا

 عج رکسع كيب زو هنشاب هلا یرلکب « یرلکسیه هلج هدنسهیحان راوتجا
 دحا دس ارز « ردهرزوا كلک هزکرزوا نا دوخا نوکوب اب بودا
 هنسانروا ناتسرفاک ات ینمرکسع «ردراو یناغط كب كنمشد هسد یدلوا اشاب

 بودما هاکآ یرادرس هند « ۱ دیشام لفاف , یدهرتسوک شاب ءادهجنکح

 ورايا یرلقلربغآ وب قترآ . رلیدتیک هغلتشاح هش قرلآ ناوارف ناسحا
 كمتیک هدر, رب راقلریغآ و راغوط بویلپا منم یرایجهتچو بویمریو وبوق
 رادمد اشاپ مساق یجاحو یجهخرچاشاپ لیعامسا هلايا نیدوب ؛ یدنلوا نامرف
 هباکر باکر هدلوص هل وطانا هداز شواحو هدغاص هلیابا مور اشاب دمحا كلمو

 . یدبا هدهمتیک هتسهآ هتسهآ هدامآ و حالس رپ یرکسع مالسا یودروا هله

 یناشایدمحا یدبس هدلمو بوبا ظح اشاب ىلع رادرس ندشحوم ربخو اما

 یدیس اریز  یدردک كرەجما ناخد نانک لأ بولوا نامشپ هنکیدتبا لتق
 تعاس (« ه) یا . ىدا سار نع كنمشدو یلق توق درک موج ص



 زیسکنفتو « زسمغاو سرتم . رابدلوط هبورجنا تازغ هل بوچآ ینراوبق هعلق
 ! یدبا هعلق مکحتسمو نیتم هل اما . ردشمهلوروک ینیدنل آ هسلق هلمجو و

 یرلک دلید اما . رلیدلد ناما بولاق ناما یب ندنسوفروف ینامع ناه ناه

 راندب بولوا ارقف تمینغ یرللمو الب دنب بسا ییب هج بویلدیا لویق
 یدادرهش تالا رفظ مالعا هلا توالت یدم ناذا مالغ ید و ربقح هرزوا

 بویملقارب بیلصو مانصا هدنرلاسدلک هلمج . كدلبا زکرو بصن یراتمالع
 یر ره کیدراو یرلاسلک عنصم یاس ىلا . یدنلوا زبربت رالاثع و ر وصت

 هلبانوملقوب شوقنو روتسم هليا نوکلین صاصد یرب یهو شمکچرس هنامسآ

 eê رایسرکو نانذؤم لفحو ربنمو بارح هتسیدب كرلاسیک . ردرومعم

 د.م هندحوم هورکو نیملسم تازغ بوناوا نامرف قلوا عضو رثرثا
 ناسعا هلح بوسروک اور اشاب دحا كلم دفا هدکدلروک اور یبالوا

 هرم رب یرازورس رابتخا كنارغو یرارا شبا راسو تع ناکراو تلود

 مالسا یتکلم لدرا و رک »۰-۰ اشایدجا كام هدنرلکدنا تروشم بولک
 . ناماسیزاغ یراصو ناخ دیزیاب مری دلی ینیش وب زکهسربد كدا مض هنیرابد

 شماقا هفرطو بودا دودح یهوط رانا ناه « ردرلشمهمهدیا ناخ

 ناتسرفاک ان هماقوب ۰ ردراشمتک شعد نوساوا ینقو هنیدم هکم « شماقابو
 یهعلق « كدلك ها جوک هلو ندنفرط مالسا رو یک ور وا

 طبض هجن هرکوص «زسردیک بویوق یهلاا دابع ردقوب هنجثا بودیا راما
 اشاب دمحا یدبس . قو هل ناشنو مان ندن راهعلق مالسا هدنراوح « رسردا

 كنمشد هکنوح « یدربلسه وق مدآ هدنو ىدا هسل وا عاص اپ موح ص

 لدرا عیج بودا طبض لوا یدشمریق ینکب هاو یدشمردلیب ییزوکا
 : نارواشمو تانغ هلم هدقدلوا شوماخ بود «ید رل هدا همیمض یرابد

 ینو « ردهعلق ےدک تاب صوصخ هرالارف هعلق و « ردهرواشم لوعم»

 رولا قرهلیراص بولک نمشد راب یه هلیب كەستیا مضو طبض هنیرابد مالسا
 یطبض اما نکم كما ناتسآ و دجسم ۰ عماج . زرکچ ینیرادرد رفس هرکه
 لام ندرازونک ندرلاسلک «ندرلهناخ مج بودبا تغارف هیید « ردلکد نکم



 ۲۱ یمهعلق راو وا شوماس

 لوا بودا تدوع رساخو بئاخ ندنوب . یدلک یراقیفر هعلقوب هدعب

 یشراق كشرک بودیا دوسبع ی رہن ( شرک ) ہلکی روب هقرش بناح نوک
 ماللسا یتا شلدا سا زونه هدنرللا نمشد هللا هناطق نوا یاداما هدنفرط

 ید ینشب نوا هددنحاو نآ بولوا روطاص لاد نم هل ناه ۰ یدراو

 تما ددع ىلا . كدلبا راتفرکو الب دن ربسا بودبا هتسل دو هتساب بورادقآ
 یسهلح .قداوا نیمعت لاک رضخ مراودنک یا یار هه

 كرهدرو بوکح ناک ر نایک هداس یمشد بورس هب لا تاصقو

 یودروا بولا رب سا هاب کرد ىلا قرف هقم هقاب یههرا باوح

 . قدلوا رادهمع شو روا قران یل ی |
 بارخ یفارطا هرجا ارح نادابآ و عساو هدلامش بناج هنب بوقلاق یخدندن |

 . كدلک هسهم ( راویوا شوماس ) بودیک تعاس )٩( كردبا بای و
 هترالارق لدرا ؛ رد ( راوکوا) یک تر یا راهوآ و

 اک راب كاتسرادحم نوت لوا ندنرصع نا نالس نکل . رده

 « یراو سدسم هدنرانک كمظع هربحشرب ی . ید یهاکتاکشو

 هج . ردراو یراهمانط ددج ليم ددع ید . ردانعر هعلقر اس یدادش

 هلیرکسع هس روا كنج ددسع كس یلاو هتسارآ یرابوط هلحو یسهناخ
 بوراو هلآ رام ترصن یکاسع هلج نام بولوا تفر شلوا هتسارپ
 بناوج كنهعلق یک روبنز روس نکسع لج سمشلا  رهظا هدکدّسا تکم
 بودیا تخادنا پوط میل رب قجا رافک ندهلق نورد بوشوا هنسهمیرا
 . یداناق یرللاح یربغ بولوا یرارادتقا هلبا چ وک هد[ نوشروق مليا رب و

 . نامالا » بوکید نوکن رس ییراقاربب ناما هرزوا راندب یراساا هل
 اشاب دما كلم ندنناح برغ كن هعلق . رابدالشاب هناغفو دایرف هسد « ! نامالا

 هرزوا یراراوید كنهسلف هلرادنکو نابدرن یرکسع یبا مور ندشوق

 نیملسم تازغ بوشاواص رایدک ندرمس ها .هراورابو جر, و بوشامریط
 رشود هروقوج یعوج كنمشد هج دا لام الام ی رزوا راند و نادند

 دو تما . رایدلوا دعو قرغ بولبتآ رارقی هنقدنخ هعلق هجرازوب یک



 : یسهمانتحایس یلچایلوا ۲۷
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 مزب هعلو و رکع ۰ یدرلرو دا اشنا رارامعم زونه یهرانم یر ۰ قدراو

 بوئلوا حتق هلبآ ناما هدا ےک ینسهصلق طاراو اھا یلع؛نعرکنعرسم
 ینلاداویو ندنوباه صاخ كنساشاپ طاراو و شلوا مالسا رايد ةميمض
 یزب یرامدا كناشاب نانس یساشاب طاراو . شلوا یسانس هبحان بولوا

 ههرواشم هلیرلرب یرب هیید ؟ رامک رنو ابآ بولاق ناریحو یشغ هجنروک
 « زکیدلکشوخ « رایزاغ هرب » زراب زاغ یجهتچ یال آ رب هکرابدایب بویالشاب
 ا رور رن قو رج ندمالسا کایع ردآرب هر ۱ ازکیدک افص

 ر هللاو » هدنراقدروص هسد « ؟ ردهدنف مالا رکاسعو رسردک همر

 هليا راغلا هدهجیکرب نوکرب بوقارب هدنرهش هدروط ناقبچ زوط یرکسع
 مدق همالسا راد ادخ دم ۰ كدلک هلبنظ یسهعلق نمشد یهماقو بوزک
 5 ىلا ءنمهءلقو رهش ناقبح زوط لوا « مناج هرب » هدزمکیدد .٤ قدصاب

 همد « ! ؟ زکیدک هی لا تب یا یر و یاتسرفاک و زس ؛ ردقانوق

 كنقاص » بودبا راتفاض هليا مارک او میظعت رفاو بودبا بجعتو تريح

 هد « زسریایب زس كياشاب یوک « كبالآ ریسا ندهیحانوب « راشادرق
 هنترص تآ راز ! رای زاغآ قاب » بقح ناه هدنرلکدرب و باده رفاو هزب

 . كدلکزب هرایدوب « زراییغ یالآ رب ریدانب وا شابو ناج هرکوص ندن دلک
 نوجا كمهمیک شوب هنمودرا . كدمليب یی راهبصقو كدهمروک ى رابوک
  هسیاهبوا یدما یا « زر آ راکش «2لا بولاص یک رالاص هنویوق دروق چا

 زاسهش هناد رنوا رش هلمزب ندزکراب زاغ ردقوب هکردلوا نماحر ندرازس
 ندزکراربنیصو نوسرتسوک ینرابوکن مشد قجهلوا راکشهزب بونالت  راتیکی
 بود « لوقعم لاو » راتکس ضعل هدمکی دی د « نوسلک بونود ورم هن

 چاغا یسهعلق راوقمولشوب اما . رایدتِک هفلوا هدامآ هلمزب تکی ددع نوا
 : ملل ٩ دذع كس هدنجا . گن خش و ناتم تباع « رددادش مح دو هقنلب

 . راو یراب وط راج هناهاش . یرلهناخهبج یشحم « یماحرب « یرارا ردا
 « رآو یسهلاوح لمس شلوا عقاو هند الباب هکردهعلق نیتمو فلکم تیاغ
 رومعم زونه یرلترامع یربغو یرازاب و وشراح « راو یراعاب هدعاط لوان
 . یدنا هدانوا



 ۱۹ یرهش هدروط

 هرکوص بولاق هحغبو غابو لانمو لام هدرلذیمز ریز قنا . راهنما رانلاب
 تعا (6) هلاش فرط ەن ندنآ .یداوا تسغ هما ۱ ۱ و

 رومعم تباغ كدلک هام« ( باجتوب ) بوک یناتسهایک هجنوبو قتمریاو هلقرب
 یهیحانوب نکردک هرص یدرآ یروباط شونابنی؟ یرکمع رانا .یدیا هیحان
 توک یو روصنم هدرا قره رسا غ و
 «(هدروط ) هدتعاس (۳) ءرکوصندن | .یدالشاب هفملئاص هشوغرب یسارب
 ۱ . كدلک

 رصمرت 6 ردنناما هقشاب اما . ردهات هللارق لدرا ت یرهش هدروط

 ندرهشوب زوط هراتبالو راسو هرادحرس هل . رولوا ییصاح یسهنیزخ
 نیمروک یرلاراغم نالبراقبج زوط هدنوب .ردرایجزوطبه یدلاها . ردیک

 همز رعق « ل هرطاع فوغ تاغار ز , ردکد شمر# افرع هاو

 راراغ زراو نان ,ندایغ هاح شمربا هلفسا كرد قدم ر یه ۰ شمداو
 صالخ « رارو هنندعم زوطو ید تما نالوا رسا ه القاص هللا هکردراو

 هج هلغلوا شملفس یک راغاط یرلابق زوط هدلحوب . ردلکد نکع قلوا

 بوب یرازوطوب یرانوسقو ریفیص ۰ یرلهودو رطاق « یراتآ لرکسع
 : ردهدرب ییا یلدعم زوط هج هل و هدابند رادو . نیدّسا رلافص بو الات

 هدرلراد راس . ردنساقوا یراد قالفا هدیرب ۰ ردسهدروط لدراون یرب

 یزوط یلوشاتکب یحاح اما « رولوا لصاح هدنرارانک اردو هدرالوک زوط
 .ردرلاق ردق یسهث> لبف هسیا یرازوط هدروطو قالفا ء ردشاط یک رول,

 ترامعو هجغبو غاب یدیاراو میفعرهشرب هدنبرق یندعم هدروط كلدراوباما

 هليا شت | ید رهشوب هلغلوا تکم نوکرب هدنوب .یدیا مرا غاب بوک یناداآ
 یصقت رب ربقح . یدالاق یشرب هقشاب ندنرتسکاخ هدنرب هک یدلدنا دابر هوا

 ددعیللا هع باح ندنرهش هدروطو بولوا نوذام نداشاب دا كلم هن ست

 ( راووق مولوش ) بودریکس هرجا راغاط هجیکرب نوکرب هلبا راتکیب حالسرپ
 . . كدلک هنسهعلق

 یرادا اهد بودا نط یهعلق نمشد هحروک ندهدسب هفاسم یهعلقوب
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 3 و شا نهق ید را روصقم نافوفو یا ناک

 . یدیا نی هليا تاعنصت نوک انوک بودا باترب راقیقر بآ هدنرلهراوفو

 هلب وب بولیب ینکجهیمهدیا تمواسقم بولوا لباقم هنب رکسع یلنانع نکل
 هل بوقارب ۍنتم رش بوغرعو بوبحم نسم صو ناصح نصح هعاقرب
 راتات یحاسمتاب نالآ یفرطره كنەعلق هدنرلکدتا رارف هراغاط یناکس

 بوراقیچ ی رلکاج كرلاسیلک ادتبا بویالوا نکم یطب رو طبض كنيرکسع
 مانع لام نورب ندباسحو نوزفا ندددح بولوب ی رازونک لام راس
 عم رش تبع بوروا هدورم شا ی رش ننزان هلو ون ندقدلا

 ترار هدنجلا بولاق هدنجما شتا رادوراد رومعم هل و راو ردنمس

 ۽ بوباضوا هرېشوب ناخ یارک دمع نکردک هنسانغ هووناب امدقم . یدالاق

 ِ راکرخآ بودا میظع كنج هجیک یدب ن وک ىلا قردلبراص هنسهملق دارو

 بوروا هشتآ یترهش هرشط یراترضح ناخ بولوا غراف ندهلود یمهعلق

 هدهسیدراشٌما ترامع راللدرا شوراو هن یرب ندنامزوا .یدراشمتک

 تارا هلا هلبح یتاخ هعلفو اما . یدلوا دابرب بولبروا همتا یادمش هدوا

 قرطهلق كنهعلق ارز یدرلردبا مظع كنج بوتالغ رلاآ یخ رلهسلوا

 . رولوا قرض بویمهلوب اهر هسرک سورکنم لیخ ؛ ردقاتیجو قاتاب یفاص

 نوک کیا مالسا رکسع . ردفیطل یسهجشب و غاب « یماوهو بآ كرېشوب اما
 نامرف كمت هرفس یی هلوباج هني رکسع رانات هنب بودیا ثکم هداروب
 ۰ ۱ توتود اقرا لارق شوتا ناک رکبسع كما نوا تولوا
 رومعم هلج . 8آ رم هدنرانک شورام رپ كردک فاش 6۵ ) نیا

 اا (۳) هلاش ندنآ . یداوروا هشتآ بونلآ یرل-تمینغ كنارق

 . یرللارق لدرا دو .شعا نابدزب یسیاب . كدلك هنسهعلق ( راوتنآ )

 ۱ ا ندرانک شورام رهن .ردکلم لغوا ناوشا یدر نکل هدننکح

 5 ۰ ۸ ورا ء رلبارس رومعم ۰ رارتسانم ,شعا اتعر ةعلق رب دارك ر
 را ها اغا لیعامایجهخرج .شعا نیزمو رومعم هلراترامع رتاسو راناخ
 تارا یرهش بولآ ینانغو قازراو لام هل بودیک یرایا یرکسع

E 
EE 

۳ 
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 بناوج . ردیدادش ٌةعلق رب داینب نیکنسس هدنترص الاب هوک یلقارپوط ربارب
 رسج هدنناح یرب كشورام رهن .ردراغاط قجافوا یه یلءهرد یسهعیرا

 رازایو وشراج و ناخ یراوا هلا رلاسیلک مظعم « راو یثوراو مظع رب هدنشاب

 هله كرش و ربیع راقر اص داتات هحیکرب نکیا رومعم رهش نین هليا

 هدیرهشو یدلو نااب ف راخذو ناوارف لام ردق لوا بودا ریسا یرامدآ

 یکی دق مع كنیرادادحا هجراراحم رهشو .یدلبا بانو بارخ بوروا هشتآ

 تعاطایناکر راحان هلغمال وا ندماط ریل زازتعاو رابتعا راناتاما .ردانتعمو ربتعم

 یک رب زر هلامش بناح بوقلاق ندارو ۰ یدراتروقناح بودا

 همالسا یودروا هليا رسا كسنوا بودا تج روناط هليا لارق شو

 ناوارف تمینغرب و ینامداشو رورسرب هرجا مالسا رکسع هحنلوا لخاد

 هنب رانک شورام رهن هقس هقا یرلهرق ندنآ . زالوا ربصت هکیدلوا

 هلبا یالآ تاق تاق بودیا روبع مالسا لند رس بوراو

 . یدلنوق دیعب یلزم پوطرب ند دارفلب بویورو نیملسم شویج
 اس هعلف» کوس ند هدارعاب و دالر تینا هاب قوا

 یسهعلق . ردیهاکمارا كنىرالارق لدرا نوت ۰ شد دارفلپ هنیدا بولیدبا

 ۰ لکشل عب رص بولوا شلوا عفاو هدمظع یارک ر دواک یاب شورام

 طاراو هک ایوک راو یسهماط ناتمام هلغوط ددع رتو . ردمکحتسو نت
 .ردرظا هرغ باح یرکید ۰ ههلف بناح یر : داویموسقیبا .ردسهعلق

 هتساربپ هلرلاسیلک عنصمو هتسارآ هلبا راهارش یثقن مث رطس یجا یسهعلق

 ,راهناختسسقو قیرطب ,هسردمو رلترامع و ناخ . نکمربغ یربست یدا شمل وا
 نالوا هدفرط هلبق كنهعلقو یدبا نیزع تباغ هلبا ناتسدب « رازاپ . وشراذلآ |

 اربع "یلاع یارسر صوصخت هرالارق ۰ رظان هارص هدتسوا یزاوو

 یرلنوتسس هلجو نوم ربع نوملقوب شوقا یراویدو رد عیمج کیدا راو "

 : هلمج . یدبا نیم هلراب روبنز نوتسو یایصممو ابتوت ۰ یناقرحو مشی
 یشرفو شنلسوس هلا راماح نارومو فو رواب و یسفق مجرب یرانزور

 . یدیا شورفم هلیا راشاط شمنشود ماخر هدرخ یکی سیراک سسوپ دنه
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 راراتات نالوا قیفر هرکوصو هلنمراقبفر هلج بولوا لام هسیک ید هلج
 .یدشود مالغرب و شورغ قرق هربقح بولوا رارب یاب هحیک شادرق هلبا

 اغا ىلع یلطاحاق نکردک هنحتف یسهعلق طاراو .  یراصح راومود

 هحیک رب بولک هنسهعلق هودوب هغمراتروق ندکلریسا یهداز یفال یفلشادنرق

 اع دادرس یدمش . ید قیصوت نامزوا . قدشلوا نامهم هدننادوق

 هلمالسا رکسعو یدنولوب بولک هلبرلایاده بودیا تعاطا ینادوق هیاشاپ
 رب لات باح بوقلاق ندنآ . یدلوا لاع هدوسا بودا ارشو عیرفاو

 . كدلک هنسهعلق ( شوراوزاص ) لردک تعاس

 كنیراراحم زاص هدهسیا عببات هنیرلارق لدرا .  یسهعلق شوراو زاص

 یهعلق كرهیعا تعاطا هلفلوا ی رکسع یراساح هسک هدنجنا . ردهدنمکح

 غاط رب یسهعلق اما . یدنلوا قارحا یرهش هلغاوا شمتک بوقارب یلاخ

 شوراور . یدنا وص لام الام قدنخ . یدبا انعرو رودم ییهلاوح هدد

 هاب غاب هتسارآ هلرلاسبلکو ناخ « رایارس نوک انوک هکیدبا راو یمیظع

 لوا نکرونلوا قارحا نکیا نیریش رهش رب هتساریپ هليا رازابو یوشراجو
 هدنوب . رایدلوا منتفمو ریسلد مالسا رکسع کیدلو راخذو میانغ لام ردق

 بوراقیچ منغ لامو ریس هليا تیکس زو چوا هدراغابو هدراغاط یخد

 شورغ زو چوا هللا تک زوب چوا كرهریدتا تخورف هدمالسا یودروا
 و نوک یسترا . یدلوا اه دنادشو مالا رکی بواوا دنمصج
 .هلدلک هنسهعلق (راوزاجم و ) بودک تعاس یتلا هلامش بناح بوقلاق ندهعلق

 كد ص ناعل ج وقار اما ءردعبأت هن رللارقلدرا ی یسهعلق [۱] راوزا و

 بوبا تعاطا الصا یلهسع روآ كنج یرادقم كيب یهدنجا هلفلوا کلم

 یداوا لاح قلراو هليا مالسا رکمع هننابو یدتآ پوط یرادقم زوب شب
 ا لا بوط بودبا ءرصاحم هعلق هدادرا رايد هسا رکسعرس ۱ هراج#
 هنلايصحت هنیزخ قالب جوا بودا بصن لارق رب جنا ۰ لکد رومأم
 هیامسجوا هدنفرط وشراق ثنیر شورام هسیا یسهعلق زا ووب . ردرومام

 .رډ « خو » راغ سا کش ۰

 ی

 ص



 زاو ندمنانغ لام . قداغوا هەن هک هلدلس بولک هزمشاب یقع كنمەلج

 هلع لوا یزب بوروا روطاس ررب لاحرد هرلربسا ندنا دارف بوک

 لالمرپ لاحوب ايا . یدلیسک هدناغفو دابرف . كد سک ییرلهلک به كران ریتک

 «ردنیقاب هلحوب زکرکسع كزس هتشيا » یرب كريسا نکرید هلوا رجنم هیمن
 یک رانوب هدیب مهسمروتوک ۰ سهروتوک هلا تمالس یزس كدا داذآ یب

 اما .زمک « رلهبارآ وب ندلوب مکجهروتوک خوب » طقف « یدید « كدیا لتق
 لاسماق بودا زووالوق ا ندنکدلبا نع هسد « مرروتوک نقاب كب

 درهارآ یرانالغواو زقو مئانغ لام نالوا هدنراجا كنهارا یتلا نوا

 بوغارب یرلنویوق بوریدنبب هنیراتا راتات یتسهج بودیا لیمحت هنیرلتآ
 هحش لوا رارکت بولوا زاکتو تلاصر بوروس یرلرفیص هل

 بوقیچ هرزوا اسبق نیخابرب هنفرط هلق بودیک تعاس من هرجا یسهرد

 مظع رب هدیک . هدک هدنفصن هحیک لوا بوک ندقلجاغا پرایص یتسوا

 هدزمکیدلبا لاژس ندربسا هسد » ؟ ردهنواا » . كدروک شتآ
 لوپا ادا راصمووا هدیه نک ارم شاار سوراو

 هدورک بولوا تحار زعاح ید مزب یدند « ریلیراو هدنوک یبا هرهش

 لوا بویوط یزمغیدربق یراریسا مزب ید یسهعلق راو هحش روکذم نالاق
 .یدتنکیا لیکیا لا کوک یربب هدایز ندب وط هراب كس نک د: هحاص هک

 یر تشک: هک لوا یدلوا یسهرد مهج هزب نمهعلرا بناوج لسا

 كنسهعلق راوهحش روکذم بولک ندنراغاط نال رهن وب . قدراو هتراتکا

 هشورام رهن یعاشا هدندنآ بولوا طولخ ههحش رهن نک ندنما یقدنخ

 بوییروب كدەحابص بوک هلبا انعو جرب كيب زوب یرهنوب هجیکوا . ریشیراق
 تسار»هتس رکسسعه یجهتح ضعل بوق هنهارش كمالسا راع ادخ دم

 كسب. چوا امدقع . قدلوا لئصاو همالئسا رکسع هدننبد: یسهعلق هودوب لدلک

 هدنوکرب هليا الو یرغوظ رانا كدشمردن وک هبودرا یرلنونوقو ربنی ددع

 رضاح. ینهراب بولک ۰ راسشلعاص هنشورغ كسو شمراو بولک هودرواآ
  قدتاص هدنرازاب ودربوا یئانغ لاموب اریسا زمکیدربتک مزب هدعب . قدلوب
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 هدهردوا بولوا هرزوا تربصب هجیک لوا هله . ریشیراق هشروم مظع رهن

 روبع هرک چوا نوا زو ییوص هحبس ناقآ هرجا هردوا حابصلا ىلع . قدنا

 : ولد یمهناخ راک یراتدعم ریمد هدر یللا ؛ قدلوا رازم ندزعاح ردا

 ییا . یدلاق رانویقو رینیص هج یخد ندهمع راوصو ابق « شوقوپ « شینیا
 یمدقم « یدلوا نعریسا یتلا . یدلوا هراب « هراب بوج وا ندغاط هبارا

 یاج کیا كن هردو . یدفوف بوشش زمشادقرا نالوا دیهش هدهدع

 وب نوچیقج ادخ . ردیساوب سونعزو ریسا « نیهاش هرزوا رلابق ربارب هجوا
 هردناما ینو یلهرطاخو فوخ هبوب مردبا تجایسهک ریدایرپ یکی ردقهنآ
 قوب زیارب ندتمالسالصا كدت تعاس ییانوا لماکءرجاهردوب یتح مدمر وک
 زووالوق قرهلوا سوبأم ندتمالسو راربب ند راز نع ناج نم هلمح راکرخا

 «؟زکیدربتک نوچ هبهرد ناما هلیوب یزپ « رلنوعلم هرب » هرانمشد نالوا
 هلقلوا ناما ین یسهرد هجیشوب اما رولوا اضق هدرلزاغوب یربغ » هدزمکیدبد
 هلا ادوسوت لصاطا . یدرلربرب وب رطاخ "لیست هسد « ردنکد ییاضق ریارپ

 هحیشوپ هجنلوا لیللافصن بودیک هبهلبق ید تعاس زکس هرجا هردوب
 . لدلك هنسهعلق ( راوهحش ) هدننعا یسهرد

 زوپ شا ید یراساح ةا ۵ ردعات هلدرا س . یبهعلق راوهحش

 . ردیوفار ییدلبا لتق كايشاب. دحا یدبس یجاص ؛ ردشهوق رکسع

 هدر عساورپ هدن غآ رد هحش یبهعاق .یدلاف هتسابا و ایم ندکدلواوا

 هحیش ندنجما قدنخ .ردانعر روسو نیصح نصحرپ انب شاط لکءلارودم

 هدنرلکدلیا ناغارچ ییراوید ورد كنملق هجیک هلقمروط بودیا نایرج یرین
 نورد نمشد هلج هدتیرونم هلیوب هنب هتسشیا ۰ رولوا رونم یا قدنخ
 «یدرلرلکب هعلق هليا دایرف بودیاقلنابهکت هیبد [۱] ژروژاپ «ژروژاپ ندراصح
 ناشیر, یرالقع كنم هج ناه .هلدشود هند هعلق یناهک ان هدانئاوا یخد زب

 هدنجما نآوا ناه ۰ قسلاق هدنربح ۰ قدالساب کا سأی را هظا ندناجت
 نامه ..رلیدالشاب هدایرف ندرنغآرب نمرلربسا' نالوا هدهرمشظو هدنجما رافیارآ

 . ردیساطخ. خاسنتسا هک )۱-2 ۰ ردلکد. هجرام «ژروژا»» ]5 ]



 ۱ ۱ ىس هعلق راودز

 قلغاط قیص رب . ردیکلم شو نیک بولوا عبات هنیرللارق لدرا رخآ
 كجوکشملساب ندشاط ۰ یلهیاط جوا هرزوا او بص هدنجا قلنامرواو
 یشوماس ردک هنیناح قرش بوقآ راودز رهن ندید . ردهعلق ر نرشو

 بودا وصو هدنجما قلجافآ راط رب نقاب هبهعلق . رولوا بصنم هنر
 یرلتآ هلزلووارق هجا هحنلوا حایص . قدروط هدامآ رادس هلبا رالووارق

 هرب » بولک اقبج نعرالووارق ناه هدزمکیدتک تعاسرب ید زب بوردنوک
 هدنفرط لوص شمسک راجاغا مظعو شلآ بغا كزاغوب نمشد ۰ ددم

 عج هر رپ هل نم رابزاغ رانا یخدزب هدنراکدید « . راروروط بولوا حالسرپ

 یرانالوا رداقهغامشیاهحالبقیرللا كرلربسا یهدزلا .كدتىا هرواشم پولوا

 هلج « قدلاص بورییص یرانوبقو ریغیص هلمج « كدربک ندحلبق هدحاو نآ
 مان ( یزاغو نترو ) يبدهلکب یزب كنمشد كردبا یک ر واط یراهارآ

 ددع زو نکرلکب یزاغو نمشد ء دا هرواشم رارکت بوراو هلحم

 یخو زب َ یراقدربدغاب نوشروق یا رب هسرزوا كنمشد ندغاط زعراتکس

 ینمشد هدزمغلدلو وف هشلا بود هللا ندنجما هرد تکس زو يا هل رلرارا

 هرق هربق نهرلهداس ینرلهداس « نعرلولت| یبراتآ بورایوق ندنجما زاغوب

 ینضوع كراریسا زمغیدریق امدقم بودیا ریسا تروع ییاو راج زوب ییا
 یراربساو بوزوج یخد یرلریفیص زمغیدقار و ییانغ لام ردقوا . قدلو
 ددع کیا نوا اردک قرر قرهلوا صالخ ندکلرسا هل دا بولآ

 « لمروتوک ندلوب یالوق نیماغو نیلاس هزکروب اط یزس زب : راج رسا
 هيد « هديا دازآ » هلا نی یخدزب هدنرلکدید « ؟ زکسبمردیا دازآ یز
 هلدرا راد هرک ییا ینامز اشاب یدیس . دا زوغالوق بودا داقتعا هرلنآ
 + قو شمروک هدهدمراقفر الا ؛ ادشمهمروک یو و اما * انک

 هنیدرآ كرلرپسا وب ناه ۰ قوب یرلکدریک هلدرا قیرطلاب یلوا هسیا راراتات
 نوبوقو رینیص قوج رب هدلوب بوليرو تعاس ۱۳ نوک لوا بوشود
 شمکج رس هام جوا یناج کیا ۰ كدلک هنلزنم ( یسهرد هحیش ) . قدقارب
 هدنبرق یسهسلق هود هدقانوف یا بوقآ هحبش رم نالوا هدنجا راغاط



 وجب م فتح جدید راوست هجرت باس وب مع اه هیت مومن یو
 دارمربو شنا هبهلق بولا یابشا تبق ید نامه !قوب هداز یعدآ الا
 نکدولآ اشا فحتو یشخم کا ن بورک .هنرپش ناس ید
 ردق لوا ههععرا بناوح بوزق ندشتآ یرابوط كنهعاق ادخ تمظع

 كرش كرهر و رتنآ یخد هرهش هدعب .زاملواربعت هکیدشا اوه رب بوط

 «! ید شکه مرن یتاخ هعلقوب » بوتوط لیدرب نکردسک هرشط ندنراغاب
 » و الاح هراغاط براص یهدیناح وب هتشيا » هدزمفلدروص هد

 مالغرب ینماو بوریدنب هنآ قرهالغاب افقرب تسد یفوا لاحرد « یدد
 بوغوق نمشد تعاس شب هرجا راغاط هبرفم بناج رارکت بوریو هللا
 قلوا رار یاب هلبا رانا . لدلک تسار هراتفر اص راتات ردق زو نکردک

 ۴ رانا ینمرلهداس بوریدتا توالت هتاف رقح بودا رارقو لوف هرزوا:

 بودرکس نوک لوا بولوا یراوس ردام زوبجوا .مدردنپ هنیراتآ شوب
 ناحاق هلراهبارآ وطنه یلماح رولبو شقنم ددع زکبس نوا هدا راغاط

 یرلتآ رشکیا یراهارا ءلردا مابق هرح بوسشیتپ هراح ردق زویجوا

 زوتوا زوب هلج ریارب هلئانغ لام ردقوب بولا ربارب هلیرازبق راج هدنرلجاو
  بودیا ضامحتا هرلندا رارف هرلغاط « قدالغاب افقرب تسد یربسا ددع رب

 هب هبارآ هد هواء یدلوا دش مدآ رب قحا ندزب « لدتا لیست یراصالخ

 هفرط تمالس . یدلوا صالخ ندکنج بولوا حورح یخد مدآ یکیا قدیوق
 نوبوق زو ینلآ و ربفیص زوب زکس ندهمیرا بناوج نکریلک نیماغو نیلاس
 بورد یارسا ضعإ هل راد زاغ رانا هزات تمنع ددع شع بوروس

 1 یسارو . قدراو ه ( یسهرد زاب رس ) هدلمالا فصا كرهوروت هحیک لوا

  بوتاح روباط یرابارا هلجهحیکوا .زامهنولوا رببعت هلرللید هکردزاغوب زاص
 یثک زوبح وا  قدیوق رللووارق هبهمرا بناوج بوبالغاب مکح یرلریسا هل.

 طبرو طبض هدیراناویح هلج بوروط هدامآ ۰ رادیب كد هحابص
 تدخو فوخ .انعو څر تر زون نیر تعاس ترد نوا حاصلا ىلع

 . قدتاب هدنکوا یسهعلق ( راودز ) راحاب بوشآ ینغاط نااپ كرکج
 لوا هعلقوت . ردکعد « هعلق » یظفل ( راو ) هدراددو : یمهعلق راودز



 1 یسهملق راوهبش
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 هدنرانک یرهن ان یسهعلق .ردیاارق یاحراپ نالوا یب هووناب هکردیکلم

 كچ وکر ب یسەناخ نوا قجنا مدنجا « ردعلق انب شاط كچوکرب ربارب هجوا
 کیدیا راو ینارس عنصمرب كلارق یاجراپ هدارح یغاشا اما راو یماسیلک

 هشت | ینارسوب رکسع .یدیا دنسناهج نوملقوب شق یزرطو یحرطو مسر
 ندلاح ینادوق هعاق هحنقارب هدنجما دورع شتا خراراوبدو رد هل بوروا

 ندارو . یدتا تعاطا و كرهلک هب ودروا هلا اده رفاو بوکروا

 راو شوق هدناحاس یرهن یشوماش كحوک قرهشا یزاغو انک بوقلاق

 ء لوق ۰ نوسل وا تمینغ مالسا رکسع » نوک لوا . یدنلوا تکم هدنسار

 ودع تصرف ربع ناه هدقدنوآ ناعرف سم نوت ات لو

 تعاس شب هرجا راغاط هدنفرط یطاب هلا راتکس حالسرپ ددع یللا همد

 ردق هن . قدالهقا لید لئالفا رب حنا بوامالو تمیغ الصا رهزرک

 هش . یدسرو یربخ مانغ لام ولرود رب هده قدناو هددنعاوم

 هدا زو هحکو ا هش . كدلک همالسا یودروا او رک چرب نوکوا

 برغم بولوا عج مریرب زابهش حالسرپ یلتآ درج زوب « زادنا كنفت تیکیب

 یللا قرق شهآاق هرجا رلهراغم هدناتسکنس رب بود هجیک رب نوکرب هنناج
 نکم رفظ ولرود رب .هلغلوا پراص راااق « قدشپراح یلبخ هلا نمشد ردق
 هناباوبح ی هدرلهرد یعاشا بودا تدوع هورک لابلا غراف یدزب بویلوا

 كيب چوا نکریلک هبوربک هلیسهرد راوهبش قافتالا ىلع نمهلح كربلا عمط

 ناسپ ین هملق راوهبش هدتعاس (6) بولا تمینغ یزاریغیص زرمس ردق
 . كدلک هس رهش راو

 رب « ردیکلم كانسرللارق لدرا : یرهش داو ناسپ یی یسهملق راوهبش
 یدادش .نیتمو بعص « یهلقر نوا « لکشل اعبر یهلاوح هدننغآ هرد

 « یراپوط هلح هدنجنا .ربایجا یسوق کیا هندناجقرمشم .ردانعر راصحرب انب
 هرجا هعلق هللا فوخ ندنسهلفلغ رکسع نکیا لنکمو فلکم یسهاخهبخ

 ید زب . راشمتغص هزاهزاغم هل رالاسناو دالژا بوقار یرالانمو لام هلح

 هدورجا , ككدرکک هنا هحلق هلا شور تسلا بودلا تأرجح تكس زوکنا



 ثانسارح كصاخ بوشوف راشوواح رشابم هزعرزوا ود « مراریق یرابجهتح

 . کما ملست یرلریسا هدننادیم یسهملق راووتوق دیس تعاس من هدنسهلیق

 هرادرسوبو تر كيب زو هباشاپ دحا یدیس موحی نکردک هلمراقضر
 ر ادل هاو راول وق قره وقوا تل رازه دص

 نداشاب یدبس ۽ ردهدنمکح یرللارق لدرا رخآ لوا :یسهملق راولوف

 هلا ثرا كن یلغوا یعولط هعافو . ردشمهلک هرادو رزو ر چیه ی ربع

 یسهعلق راول وف یسهملق ردکلام هرکسع ودق كس بولوا یلمردبا لاقتنا
 هلج وا هرزوا اق نیلا رب هدنرانک یرهن راوطوق هدنجما یسرد كنسالبا

 هتسارح كصاخ . ردنتم هعلقر شلدا ان هدلکش سمو یدادش رار

 « ردقوح یسهلاوح اما ؛ ردهعلقرب نیربش یلەلق رب نوا « راو یسوق رب رظان

 هلراغاط نالوا یسهلاوح ۰ زالراو هنناب هلغلوا موروحوا یناحره نکل

 یلغاب هدنجما هرد یغاشا كنەملقوب . ردیتیالو قالفا هلج یناج هلبق یرادرآ

 نوک انوکمدنسهرد « یرلاتسیلک عنصم هرجا یشوراو نیزم رب یلهچتابو
 ار . ودر هبعم یرللزوک ندنشدلوآ تفطل یماوهو با: راو یرایهام

 رفد نمراریسا هله ندنفیدراو هرادرس هلیسااده بودا تعاطا ینادوق

 « رایدربو هراپ هسک چوا هلیمان ریسا هدزم هزب بونلوا میلست هدنادیموب هللا

 هلرهسد «۱ هکربلاف » بوکد یلام ازغ شوررغ رشیمرکی هدیکیب كب چوا
 نوک وا . كدا تدوع همالسا یودروا رارکت « قدلآ ایاده هح ندنادوق

 یکلع لدرا یک هج رک نوا كنسهدءقلایذ یسهنس ( 171 )

 یرلبا تعاس رب بوقلاق یرکسع رانا نوما قملیق عبطم هل ی رایصاع
 شاب لاتحو یحهخرح اشاب لیعامسا هیرکسع ندو ؛ یدنلوا نامرف كمتک

 اشا مساق حارج بونلاچ راتاحر ریفن لاحرد .یداوا نامرف رادمد اشاپ
 ثکم نوکنوا هدنسارح كصاخ هحنلک هنوک لوابولوا یحقانوق هليا راغوط
 (كبس) كرهدك تعاس ۲ هنفرط قرمشم كنسارح كصاخ ندارو .یدشملوا
 ۳۹1 (یدونابرع ص مولوس اما) بولوا هدنمکح یرللارق لدرا . كداک هنسهعلق

 . ردلکد مولعم الصا هجنرلخرات راج یمسا « یدوباپ یعرع مولوس » [۱]
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 ۹ ی, دننک ۵ هتح كلب اهدازع داربقحو

 دوو وب وی یوم و و و DDE نو یوم وب روم و هوم و موج وج و مج و موج موج مجمع

 هژینق < راوشمط < هرک ۱: ندو اشا دجا یدیس هدعساو یارحو هتشيا

 یدن ناسکس ۰ هدکنجوا . یدشمتا بولغم بوشییراچ هلراحم ربارب هلیرلرکسع
 زویچوا لارق بولبریع ندنا رب غیت نادند یباوت یجوقار فلتخ كم
 هدارح وب هنا مال--ا رکسع هتشیا . یدشمصاب مدق هرارف هلبعابتا ردق
 بولک اغا دالوب هاش یساغا یاب هلبا راکش ودع رابات كس یللا نڪرروطوا

 تعاشرب نداها لعایسا سه رج یدک رام ریا یر
 الوا . یدلوب تمینغ مالسا یودرا هدنجشا نوک نوا بودا تکم یرابا
 هکمروتکر اليد بولآ ربخ ندنروباط لارق شونابنیک نامرف رب یساغا ىلا
 . رایدتک هرواط بودبا راغلا نآ لوا هلرکسع كم قرق « یدلوا رومأم

 لید ددع نوا ندنفرط لارق شوناب نک اشاب مساق حارج نوک لوا هنب

 . یدلریدلوا كرهلدهللوس هدروضح . یدردنوک

 مکیدنیک هبهچ كلبا هدازغ كريقحوب
 هرجا رلغاط هب رغ تاح هلرابزاف ندو ندنسارح كبصاخ لوا

 بودرکس هحنکرب ن وکر هرزوا یرلغاط هنسدو یراهرد هن سد بورك

 هدنجما قانسرف پراص رب هدنراغاد هنسد نکرزک غ ارو غاط « هبت « هرد
 هللا « هللا هلبا تیکب كيب چوا ندرپ چوا بولک تسار هنمشد شلوا عم

 ٠ حتف یهنجشوا ادخ دم هليا انعو مر كس زو اما . قدلووق هموح بود

 نیعاغو نیلاس بولآ تانغ لامو هلک ردق وب ربو ربسا رب یعرکی زوب بودیا
 نوک ی درو . قدقبج هار بودبا روع یراهرد هنسد هدهحکرب نوکرب

 یزع راتمینغ لامو رسا بولوا لصاو همالسا یودروا هدنسارح كصاخ

 یزمکیدلک هليا تمینغوب اشاپ یلع رکسع رس ادخ تمکح نکردیا تحورف
 هلیسهظحالم « ربلاق شوب ماللسا یودروا كرد هبهتج سکیه » بودیشیا
 یراریسا هلج رایجهتچ ناکوب » یدریدتیا ادن رللالد هيد « ردعونم هتچ »
 نوحیشاب هاشداپ هسقو ۰ رانوسلا یترلهدژم بودیا ماست هنیرابحاص
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 بناج یرب . ددلوب ولواو ردوبف ریمد وب بولوا هدنفرط رایلناغع هدب غ
 بناح هد یر . لو نامان كحهرک هراحم هن روا اک یر هست هدلاش

 لو كاك هشالو 4 نلسالو لکیس لام هاش قرش
 رادو .ردیلوت وسا رب كحهرک هنیالو قالفا هدهلق بناح هسیا یسیجحندرد

 یقارطا هل رک ندراهارهش راس یربغ ندلو ددع ترد هلدرا

 وب هکردینیم هبیسوب هتشا « ردشمتا هطاحا راغاط ندیا لیکشت ییوق ریمدوب
 ۱ و رکا نا یتراق طلاع میخ یرا يراد لا
 هوونا شمایاوا حق زونه فرط لاش «ردیراتالو راوشمط یرلفرط
 نادشو قالفا كلدرا راد یرااح هلفو قرشم « ردیراهعاف طاراوو

 رهن یرادودح بولوا مقاو هنیرانک هنوط رهن رانا بودا هطاحا یراتبالو

 یراتالو لدرا یسغو زیدلس ۰ ییاش بناح كنادغو قالفا هک ردهنوط

 ردق ىلع هللاءااشنا بولوا تیالو مظع لدرا راد وب هتسشيا ۰ رولوا شلوا
 . زها روصق هدنش رعآو فیصوت ناکمالا

 بونلوا تکم نوک ی یآ هرجا رانامروا هلرکسع عیج هدوبق ریمدوب الوا
 هلا جوک یرلم ود هناخدورابو هناخسبس كب ردقوو هبارآ زوب کیا كيب چوا
 هدتعاس (۵) قرهنلوا لوزن یغاشا شوقو هقرشم ندنآ بودا روع

 یزاغ هوا « یدا راو مظع ریدرب هدلحم وب . كدلک هنازنم (اسیلک وروق )

 هليا رکسع هلج هدارح وب . یدشمتا بارخ هدنکیدلک هیاروب اشاپ یدیس
 بش تانغ . یدناوا نامرف رالووارف هراناریم ربم هل بولینوق تج اتچ

 هرجا نایاب یارحرب ردق تعاسمن . رادالشاب هقمروط هدامآ السر, زورو
 مالسا یودروا رب هدرازنح یارحو . یدناک هنلزنم [۱](كصاخ) بولیدک

 نوا هدارحوب . رایدهیوس یرلیزاغ دحرس ینکیدمتا تقبس یلثم هکیداروق
 دیک اتو هینن رللووارق مظع هني بودیا ادن رلیدانم یتجهنلاوا ثکم نوک

 اهد هراح هن اما «یدنلآ یربخ یتکرح كلارق شونابنیک اریز . یدنلوا
 ِ یدرو هلوک یزو هل رکسع ندشیدالوا اشاب یدبس ٠ یدشمهلک یرکسع رانات

 تسناح : یمسا ییدمش [۱]

 [ ضمن سم اسم تاک

cro 



 ۷ یسوبق رب د راع
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 كسوموب وصوب « راقبح وصر هدنمان كسوم هداروب . ككدنک هلحم مان ( یسهرد

 زمکیدکچ هرجا هردوب . رولوا طولخم هنیرهن شمط بودبا عولط ندنراغاط
 قجهتا بولوا رازب ندناجو لام رکسع هلح لس ادخ یتمحز ناراب
 ینمکح تنل رطم نوجا رکسع تر ناراب وب ؛ یداسااق ر قجهروطو
 . كدلك هلزنم ( هیتق) كردیکهبرغ بناج هنی تعاس ( ه) نداروب .یدلآ
 هله بولوا سایسک لمس رومناب .ردناک هدرازنح رب ییئامروا « هدنجا زوا رب
 را رب هدنسب رجا رداح هدارو .یدا مالقبص ربص نمراهاکرخو همبخ «باوئا

 یولتاق هد رلبزاغ یسحابص هکمنا لتقف نکيا هدوشوا یمدآ رف یدب یتروع
 ارز ؛ یدلبربق یرهبارآ بآ هحرازوب هدازنموب . رایدلبا لتق هلا باقع عاونا

 كسب شب هوقربمد هحکوا بونلوا هرواشم هداروب ؛ یدیا لوب بعص تباغ

 هجشرابقع هلرکسعوب . رایدربک هبوصوب « یداردنوک راتکسب زادنا كنفت
 ؛ یدنلوا ناست رکسع ةعیلط اشاب نسح یراص هژاآ هلبا یتلاا راوشمط

 كلم یوق ریمد . یدتک هبوق ریمد بولاق اشاب لیعاسا یجهخرح ى

 هدتعاس ۳ ںوقلاق ندارو . یدلو تابح هزات کلک یربخ یبدتا

 . كدلکهب ( وق ریمد ) روپشم یهدادرا
 دیدس دسر نام ولو لثم هدضرا یور هدنامزلوا یسوق ریمد راح

 قو نانزوا راروسدبا فلظع ءردنکسا یناهنا راع یخروم وا
 هنسوف ریمد یر هنوط ات هرحا رلغاط كلر قانوف ترد هبونج بناح

 * الح . یدا قیمت قدنخ تاق جواو فصر راوید تاق جوا ردق ه هشراو

 هلامش بناح ندوق ریمد وب . روروط راکشآ یرانیصر ساسا كنیرافدنخ
 راوید تاق وا هني هجنراو هبهسیت رهن ات هرجا راغاط رب قانوق یعزکی
 بغض كلدرا راد .كعد . ردناباع داخ بارخ یساشس رانا هله < شل زاق

 دودح هلدرا رابد هلبا سورکنا راد بولآ هجا روس ییرافرط بونجو
 یرلغاط و رەد ول . ردشلوا عفاو وق رمدون هد دشا عضو

 هطاحا یخ راد لکس « ساس « قاشودباخ «لدرا هکر درلالاب هوک ریارب هجوا
 بناج یرب : راو لوب ترد کم رڪ هلدرا هارہش قحا ؛ ردراغاط شما
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 یسهعاق چ | نیتم  بعص « یس لکشرپ انب یدادش هدنسهتروا كروسوو
 ا یک نوتلا عنصمو هناخهبج لام الام . ردقو یثرب یربغ ندرادزد . راو

 . راد یسوق كجوکرب رظان هلاعش قجحنآ كنهملق ما وب . راو یراپ ,ط راخت
 یا ندرلهجاب یهدنتسوا .رولیقیج هلبا نابدرن شاط قابا زوتوا هیوقوب
 تباغ بولوا یرلکیاد لاغزام هدنراسیو نیم كنوقو یراکبلد هجاب قجهنآ

 تا ردن ص یرازابو وشراح هدنشوراو هرشط اما ٠ ردو مکحتسمو ناتم

 . ردهدعلوا راما بولک زونه یرهوحصو بوح ندنتفاطل كنساوهو

 یسهحغل و عاب . ردروپشم یک تا هحالا و یسالا .ییرا ندشاحودم

 . قدراو هتسهعلق ( هنسد ) هدتعاس ۲ ندنا . ردقوح

 ۱9 لا ناب ی رکسع لام ارد كناشاب دن ییرب وک هملقوب - یسافلق هند
 ردق زوب یدب هنا یخد اشایو شجاق یراکءدنجا رهمهریتک تقاط هنموجع
 یو هم یاس (نخ) دداا راوعمط دنا شوف السا کع
 شش هکردهعلق رومعم هشوکراح هرجا قلنامرواو قلغاط رب هدنرانک شمط
 رادزد قحا بوناعوط یراهطوا یرحیکب اما « ردّسام هدنلخاد یناضاق

 تام دعا تعاس وا ندهعلقو ؛ ردقو یرازابو یشراح ؛ ردراو یارفو

 هلتقو هداروب . كدلک هلزنم ( روواط كوب ) هدتعاس ۳ نداروب . یدنلوا
 كرانشود ولوا الاح ؛ ردشلوا كنحرب كوس هدنسارا بنابر لناعع هلبا روب اط

 بولک هنلزنم ( روواط کسا ) هدتعاس ۳ ندارو . ردراکشا یرلناوختسا

 كما كنج هليا اشاپ دمحا یدیس لارق یجوقار هلیتقو هداروب . قدروط
 « یدنارایدلوا هدامآ کنج بوزاق قدنخ ندیب هنرب روباط یساوب نوجما
 كردنا رارف یحوقار نابوط ینکیدلک هليا رکسع لاثمایود كناشاپ یدیس یزاغ
 کیا هدارو . یدشمزاق یرواطوب هدندنفوخ بولنکح یرجلا ندومق رمد

 بوراو هنیرابد لدرا هتلاو هتبلا » هليا اغا کصاخ رب ندنفرط هاشداپ ولتدافس

 ندنقح كناتاص تمظع هبید ۰ « مارق شونابنیک » بودیا بصن لارق ییرب
 « كسهدا لع هلمش رش طخ بودا لص یمهنس زخ یهدهقاس هو هلک

 كسوم ) هدتعاس ٤ بولیقلاق ندنرب رواط کما هدگدلک فیرش طخ رب هبد
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 هدیسهعلق ما . ردقوب یلاکد « یماح « یلاخ . یماح هلغنلوا حتف کی هعاقوب
 . راو قدنخ هقش یخد كلوب : ردهعلق رب كجوك اس رکر اک هدلکش تو

 همصا هرزوا قدنخ هدكنو . راو یسومق یلدانف جاغا رب رظان هقرش بناح

 . ددرارب یللوصح یلهجفب یلغاب یسهمبرا بناج لرشوب ۰ ردراو یرسج
 . ردروپمشم یسهک ضاس « یسالا « يیرا ندنتاحود# . ردقالفا اموم یساناعر

 فقو ههتدمو کم یسهغا كوب نوا . ردیمالقا یلوق طاراو یسااعر
 و نوا بوک سدا یبا رازق هتسره ندیفرط میت هو . تا

 هدتعاس ۽ بوقلاق ندارو . ردیک بول آ ندنرادرتفد راوشمط ها

 یناحنس شوغول . رد شما حتف یلیریوک هدیوب . كدلک هنسهعلق ( راودژ)

 . ردهقنلپ جاغارب لکشلا حب هدنجا راغاط هدنرانک راوسشمط رهن هدنمکح
 هقرش بناح ندنا . ردقو ینرامع هلغلوا حتف کی ۰ ردراو یارفو رادزد

 . ردلارق روغ نا یسناب هدكنو . قدراو ه ( شوالهوک ) هدتعا س ۲
 . ردشعا حتف اشاب دمحا یدس هللا ریزو یلیرپوک هلینامرف دم ناطلس

 . ردها (۳۰۰۰۰۰) یطاخ كنکب . ردیتخت یی قاحنس هدنتلابا زاوشمط

 . ردراو یرارا شا یربغو یب یالآ . رد (۱۰۵) یراعو ۱۵ یتاعز
 هط وا ج وا . رداضف اد وت ها یللا زو رو ا ددع كس یرکسع هل

 . ردک هرص كوب نوا هبهندم ندنجارخ ید كنو . ردراو یساغا جارخ . یمادختک رہش یرادجاب یبستحم « یئابوص یرابجهبج یبشوط ۰ یلوق وی
 . ردقالفا یماناعر هلمح

 یعرح . ردانعر هعلق راس یدادش هدن راک دتمط ره س یسهعلق

 يا ۰ یدشا لش یاب رامعم نکرونل وا ریمعل ۰ ردعدآ ۰ ۰ رادام اراد 7

 یرل وا رام یوئروا هتحم زوح وا هدراصح نورد .ردقاما قدنخ راویمواق

 هدنلح تاغ 1 ردکناشاب مهاربا رادرتفد زرد ییماحرب قالا ۰ ردراو ۱

 ۰ رداسز عماح یهرانم ما تم و لاکا رد 0 یعامج تونل وا 3 ۱

3 

 : ردوش یخ رات هدنرزوا یسوق
 ینشرات یدید یراز یفاصوا بودا شرک

 ماقم از مماج تجاح بابرا *لبق



 یمهمانتحایس یلچایلوا ٤
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 یجهخرح . یدللوا نبعآ رادمد هدورک هاب رکسع ییا مور نمدنفا اشایدمحا

 . رایدتک بوقلاق یراغوط كنارم سمو ارزو هلج بولوا رکسع ًهعیلط

 ( لیز ) بودیا چوک ندشتلا راوشمط اشاب یلع رادرس نوک یستریا
 شواس هدلزنمو . ردقالفا هلم یسااعر كلزنم و . یدلوا لصاو هنسارح

 «یدنل وا نا یجهخرح هلبااشاب لع امسا ی داشاب ناسح یراص یردار اشاب

 رلربخ شحوم بودیا عایسا ینفیدلوا دیهش كناشاپ دمحا یدیس رافک اریز

 [۱](ثلیسرس) هدتعاسشب ندنآ و هنلزنم (یرسح ودروا ) ندارو . یدلک

 ردسوک تماعز رومعم لانا زوبجوا یمارو . یدنلوا تلصو هرم
 رب (؟وک ) ردق كيرا نالوا هدنوب . ردبقلخ قالفا په یبالعر
 یسناب . یدلراو هنسهعلق ( شوغو ) هدتعاس شب ندنا . ردقو هدرابد

 ثلاث ناخ دا . رد ( روع نلس) یلارق لدرا هدنرصع ناخ ناملس

 ریو شملبا البتسا رافک هنب هرکوص بودبا حنف (اشاپ همالوآ ) هدنرصع

 هدننامز عیار ناح دج ناطلس راکرخآ هدهسلا شلاق هدرافل تسد تدم

 یب قاحنس هقشب هدنتلابا راوشمط الاح . ردشعا حتف اشاب دمت 2

 یراعو (۱۲ ) یتماعز . ردها ( ٠۰۰۰۰ ) یصاخ كسکحب .

DIE 26و IENE KIDDIE BK نوک 

a,ااروح یریکب هطوا ج وا . ردراو یاب یرحو یب یالا - 

 مد ددع زوشا « یرادزد هعلق « یحهبج هطوارب یحموط هطوارب یرابح

 كنب هلم هلیرکسع كنکب . ردراو یرادجاب «یستح « « یربادختک «یراصح

 ارز .ردشماغلوا ریرحت يراهحان اهد . رداضق ها یللا زو .رولوا رکسع
 ۱ رد رابد نوا حتف کی

 هقنلب رب لکش و هدیرانک لنز رې هدارح عساو ر  یسهعلق

 واق ریمد كادرا رم و . ردلبز ره بلر با قدنخ هدنفارطا . ردهعلق

 .راو یسوباقرب كنەعلق . رولوا طولخم هشمط رهن بولوا عج ندن رلغاط

 . راررب دلاق ,یربسج هحیک ره راو یرسح همصا عنصم رب هرزوا ق

 . ردیلوتروا هتخت یمکو زاس یمیک . راو یرلوا راجح زویج وا هدهعلق نورد

 .رويليند « كسرنيس » مويلا [۱]



 الوا . هبربلا رخ اديس ىلع هللا لصو هب الا الع لزا یذلا هل دلا

 هدنلبلح باتک هکنوساوا انئودح ددعالب هبیاعتیرکت لوا یسولوا رلولوا
 لوا مالسو تالص زىساصو .یدروس ( هدامح قح هلالیسق اودهاحو )

 غیلبنهتما ییهعرکتیا وشا هکنوسلوا هتنیم لوسر «جارعم بحاص «جاتربس
 ناس یشدلوا تاداع لضفا كداهج هلسهش رش ثداحا هڪ اهد نودا

 یحالو دمیال هدهنتارضح نیعمحا منع هللایضر یعارک باحاو . یدلیا

 ان هڪ هڪ اعارتا هب یملا لوسر صاو یپلا سما کن وسل وا ماللسو تالص

 ۱ . شی دلبا داهجو
 ةباصو الاما ها كنمرک أ بحو كنرلترضح یلاعت هللا هتشیا

 دبعوب بونلوا نامرف ازغ ندنلود فرط "ءافتقا هنیرتا كنتارضح نبزک
 كنهدمقلا یذ هدرا (۱۰۷۱) بولوا بغارو بااط هنارغ یخد هننک

 ۰ قدلوا هحوتم هدامح هللا لبس یف هدنس »هس

 ادا ورا درک دک هجسارغ لورا نا

 ران وماهو تشدو رارهش مظعمو رلهملق زمکیدتیا

 كلم بولوا یجهخ رج هلیرکسع یاب اشاب لعاسا یریزو نیدو الوا



 یدوعسم مکه تن .هنیراحایس سم كناطسو نورق یلج ایلوا عقاولاف

 .رو هديا قوفت ندنهج قوج هنیرارکیدو هطوطب نبا «یسیردا ,نالضف نا
 هارایوکو دارارهش « یعافترا كلاح ۰ یثیاغ تاحفص هدرارب ییدزک

 ییراذکش كرلانبو شم وا ینضرعو لوط كنبراراوید اسیلکو هعلق «یتماسج
 وا ادعام ندکدشا ر رو ی هلا انتعا و تفد لاک یتافص ولرد مو

 هننراناسل یراقدناللوقو هنید هسددع كنهعونتم للم نالوا نک اس هدرالح

 هناتسراحم كنتحابس بویمنکچ ندنقشمو تحز چیهو بوقاب هلبا تقد رظن
 . ردشمابا ادها تامولعم زنکرب هزب هلا یدلح یجنتلا نالوا عجار

 تاعوقو نالوا یراج هد رلولرامو رلولنامع تقو وا یربعغ ندنوب
 ۱ حابس هکنوچ .ردولهدناف قوج هزب یراثآ كنیاج ایلوا یخد هدنباپ هیسایس
 رو بودا سک یدایعا كناما «كرلاشاب هليا یدادعتساو تیارد رومشم
 بونلوا مانعا هشروطاربعا ایرتسوا و هنیرلکب راج هلراترافس مهم اط
 و یزمحرات هلغلوا فقاو هرات تاعرش قدلک ۲ چه ردق هه یدمش

 .زرولسهدبا لاکا هدهیاس

 رام یدلج یعنتلا كنسهمانتحایس یاچ ابلوا ینالوط ندراببسوب هتشیا
 نوجما كنا لیهست ییرشنو عبط كناو شا بلج یتقد كنتناد نمج
 هدننب راولراح هليا رلولناټغ هکردلومأم . ردشمما بانتجا ندهیدام ۀناعا
 هسنامع تاسدا نالوا ناعم هز هناتسود تاسانم نالوا عفاو یر ندعدق

 .یاعت هللا ءاشنا .رولو تیوق توخا طباورو رولوا دیازتم هلیسهطساو

 فک رم و
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 همصاتحم وا هللا رلولنامع هدناتسراح زر نوک ییوکوت .ردرا جود هم

 - هبضامو هرضاح تاعوقو كرلکرت .كدتبا شومارف نوتبسب قافرو ینهعدق
 حاضیا یزعهیفارفج تایسانم و یزمرلخرا یدنک هلتقد فرص هنس
 : زروروک هناعاو هداف عو عو ندنناسدا ولنامع هدناغش حاضیتساو

 ینمهسینارکش تایسح هراولناتع مولع عبنم کیا ولتمیق كپ هلجزا
 هلاق ندنتقو فرصتو طض یاتسراح هلراولنامع یر, كرانوب . ردمزاتسم

 هل زمتکلع همسر تار رحم لوا هکرد رارتفد بریم تاللصاح راسو جا یکر و

 هدنقح یءهنصو ین راحت «یتعارز .یسوف « یلاوحا یلوا ندهتس زو يا

 یلانما هکردیسهنیآ رب كزعامز شمع بولوا یواح ینالیصفت و تارب رقت
 كنوماهرهو كيوکره ؛دلرشیه یرارو+أم كرت تقوا .زملوب یالوق هدملاع
 جرد هلبا دیقاو تقد لاک یرادقمو سنج كتابو «ینسوفن ددع «یتویب
 . ردرلشارب ینقتسلاتسا رب ولتمق هداعلاقوف لنمهیضام تاقوا بودبا هناراو

 هلج زاو ناڼع لآ خش راوت یمسق یجنکیا كنسدا راکداب نالاق هزب ندرلکرت
 كرلکرت نامزوا هلسادافا كسراخروم ولامع . ردبسهمانتحابس یاج ال وا

 .زروبل | رخ ندنرلب رح لوصا .ندنتالیصفت كنرارفس ,ندنرلهیسایس راکفا

 هدماک اه ینیدنلو هدنرافرصت دب كنهسنامع رک اسع كناتسراحم هکبدلاق

 یتاه رعلو فاصوا لصفهو ققحم كنسهبسوق تاسانمو كنسهفارغج لاوحا

 كنج الوا هروک همهنازجاع نط .زروننرکوا ندنسهمانتحاس یلح الوا

 كنس رهمشمه حاسوب .ردراشمملیا نیسحتو ربدقت یک کرک ردق 4 یدمشیراا

 هدکمیا رشا یهعلاطم یهدینآ كنمدنفا مصاع بیج هدهجابید یفیدزاب هنیاتک
 : کیدنا شعد .ردراو قح

 ییدزکن دنهیدلوا ققحم حایسر زئاح یبهمزال فاصوا ولردره یلج ایلوا »

 هلا یثرب زکلای تریغ بابرا .ردش | ادا قحایس تمدخ هللا فیرعت لمکم كب یرارب
mgهرکر هدیحابس ولناعو هتشا .رارآ هدافتسا ندیش ره ردق یغیدلوا نکم نا  

 ره شا ناب رالیثم هبسانلاب هدارآ ؛شمزاب یلاوحا كرار ییدزک هر ومالا بسح

 ره «شدزاب یناکوکح ییدنززوا هیمومع *ینابم شا عج ییاباور نشود هنینغآ كسك
 ۱ .ردشمرتک هدوحو راقمتسن اتسا هدنقح یرادقم كتلخ فنص



 س ی س
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 هدتاذ ر ناک مزال كمع یرکذ هدهصوصحم تروص هداروش

 یساتیموق ( رپ روک ) ندنباوت یرهش ( قناب ) ینی (بار) كناتسرا
 رد( 12140500 نوحاراق ) روسنسلوم روفود نواعم یساحور سر شا

 خم رات كناتسراع  ندنشنادو ع بارا راح یدنفا نوحاراق روتفود

 ۰ شا لیصحت یهکرت هلسهبناذ تربغ « فقاو هداعلاقوف هنسایفارغجو
 "یعاسا كندا خاساتسا یخ را یلج ایلوا . ردناذ ر هسامع تلم س۶

 ندنغیدلوا مولعم هلبتلالد یلاثما کیدلبا فیحصت ابو فیرحت ابرنک | یعالعا
 مرتح تاذ و هت دیا ینحبحمت كنهاضسا تاضرح یهددلج یحتتلا
 ندتقد رظن یراهمروف نلیردنوک هنسیدنک عیطلالبق كردپا هدهعرد
 . زریاسهد ردقوب رلاتطخ هدلو وب هددلج یا هدلاح وش دوش

 عقاو هدنقح فراسمو مولع هبیدنفا نوچاراق روتقود كلذ لغ انب

 . زرایا هدوصخ تارکشت نایب یالوط ندنسیراکتحامم تمدخ وش نالوا
# 

¥ + 

 . رومأم ندنفرط یشناد نمجنا رام هغمزاب هجابید رب هرثا یربماو ویسوم
 نالوا فقاو هلبضهاوغ هفاک هنسهدىدع تارعش كنناسل كرت .یدیا شلوا

 ۀزجوم هحاسدو ینیداوا شما ر رحت هکرت كن(یربماو وسوم هیلاراشم
 ۱ . زرولا ربدصت نوتس رد یا هجور هتشيا هد ینهنالضاف

 رس

 هحاسد

 فداصت هناسانم بیاجم كب اضع هدنراترشاعم نالوا هلبرکیدکی كراتلم
 نالوا یرلکرنشم اتو عم ؛لوا هنس كس هرزوا یټیدلوا مولعم .زردا

 ابوروا یراتلم راجو ولنامع ندا ترجاهم هبه رغ كلام نداطس و یایسا
 3 ردرلشعا برام هداز ندنس زو يا ه دنس هو رش دودح كنسهعطق

 ندیناوخا طابتراو هیسنج تبارق نکیا لوغشم هلبا لادجو لاتق یني تقووا
 یمه رح ًارخؤم .ردراشغلوب هدنجشا ضرغو نیک هلتدش بواوا ربخ ی
 تحو قلتسود بولوا هاک | هنابزو ررض یراکدتا هسرب رب رک ندکدنوس

 تب 1 ۰ ی ۵" اف ای



 مباط هدافا

 كمدآ وب .ردمولعم كنلها یسهیشرات تمیق كنسهمانت>ایس یلح ایلوا
 هدراخ رانا ملا نوح کی ندناموفز دتا فن ی ام

 یاج ایلوا .ردصقان هدهجرد قجهبهلوا هدافتسا دوخاب .ردقو چیه اب

 یر د هده مش راوت هدنسه اس باستا ههرومش» تاوذ قوحرب هسلا

 دادعتسا هدنتسف یتیح یسیدنکو شلوا علطم هلیسهننع هناعوقو نیم

 راثآ رادتمیق كب ینسهمانتحایس ندنشدلوا بحاص هد هر رنو فیصوت

 . ردش< وق هنسهرص

 فرص هطساواب او هب یرغوط اب ندیضوط اب یداجیجتتلا كنهمانتحایس
 یشناد نجا هتشبو ندنقرشتسم هلجا ندنیدلوا داع هنناعوقو ناتسراحم

 (یرماو ) وسوم یراعشافو و ےدق بح دارابلنامع « ندنسهمرتم یاضعا

 بفلکت هشناد حا یسماوا تنه یر اا غ هلووک دم نا

 همااعلاب .یهمروف چوا ییا نانلوا هجرت هبهجراحم هدشناد نمجناو شما
 لرتا رار هلکملیا رکشت نایب یالوط ندننقاو فیلکت هیربماو ویسوم
 ۰ ارق تحت ینصیصخت قنارف زویشب كيب هدنوجما نیوهت ینسهیبط فراصم
 ء ددال

 هدنکیدنا غیلبت هعباط یناررقم ناناوا ذاختا ,یناک شاب شناد نمجا
 یتعابط خرات زمتکلم هد مه « یلج ابلوا را فلوم مه هعقاو تاابب

 شملیا ترشابم هعبط سا ناه هلکلروک ندلاوحا فرش بجوم نوما
 <« كدا
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 دلج یجنتلا را

 تدره دما ٠ اف

 کک تصخر كنس هلملج تراظن فراعم

 یعبط كابا

 یسهعبطم « مادقا » هدناعسرد
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